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100 - De ki : Murdann QOklugu ho1]unuza gitse de; 

murdarla temiz bir olmaz. Oyleyse ey alnl sahipleri; Al
lah'tan korkun ki kurtulm;a eresiniz. 

101 - Ey iman edenler; size a~aklantnca ho1]unuza 
gitmeyecek olan 1]eyleri sormay1n. Kur'an indirilirken on
Ian soracak olursantz, size a~aklantr. Allah bunlan affet
mi1]tir. Allah Gaftir'dur, Halim'dir. 

- 102 - Sizden once bir kavim onlan sormu~tu da. 
sonra o sebeble kafirler olmu~tu. 

Gereksiz Soru Sormak 

Allah Tea.Ift, Rasuliine diyor ki: Ey Muhammed; onlara de ki: 
«Murdann ~oklugu ho§unuza . gitse de; murdarla temiz bir olmaz.n Ey 
insanlar; murdar ne kadar <;ok olursa olsun, omm ~oklugu netkeyi 
deg,i§tirmez. Fa,ydall olan az bir helal; zararh olan pek<;ok haraindan 
daha haytrlldrr. Nitekim hadis-i §erl!'te §oyle varid olur : Az olup ta. 
yeten, ~ok ?lup ta aldatandan daha haytrlldrr. 
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Ebu Kastm el-Begavi, Mu'cem'inde der k'i: Bize Ahmed ibn Z'ii· 
beyr... Sa'lebe ibn Hat1b el-Ansari'den nakletti ki; o, §oyle demi§ : 
Ey Allah'm Rasul'ii bana dua et de Allah bana bol mal versin. Bunun 
uzerine Hz. Peygamber §byle demi§ : f]'iikr'iinu eda ettigm az bir haytr, 
senin i~in goturemeyecegin ~ogundan daha iyidir. 

<COyleyse ey akll sahipleri; Allah'tan korkun ki, kurtulu§a eresiniz.>> 
Ey dogru ve saglam akl1 sahipleri ha.ri.mdan ka~mm ve onu terk edin. 
Helale kanaat edip yetinin ki; d'iinya ve ahirette felah!i eresiniz. 

Sonra Allah Teala §Oyle buyuruyor: ((Ey iman edenler; size ar,;tkla
mnca ho§unuza glitmeyecek olan §eyleri sormaym.)) Bu, Allah Teala'dan 
m'ii'min kullanna bir tehdidtir. Kendileri ir,;in faydah olmayan §eyleri . 
ar~tmp sorn§turmaktan nehiydir. <;unku kendileri i~in faydah olma
yan §eyleri ~tmp soru§turacak olurlarsa, belki de ho§lanna gitme
yecek ve kendilerine $r gelecek §ekilde izahlar getirilecektir. Nitekim 
hadis-i §erif'te HasUlullah (s.a.) §Oyle buyurur : Sizden biriniz; birinize 
benden bir §ey teblig etmesin. <;unku ben, sizin kar§tmza selim bir kalb
le r,;tkmak istiyorum. Buhari de der ki: Munzir ibn Velid ... Enes ibn 
Malik'den nakletti ki; o §oyle demi§: 

'-+(·~'}q _;¥·~~'(I\:. ~}f) J~~;~~ :..:;\:. ~~ /-J i:~·~,J:.. ~,j_,:.; ~ ~;;. 

~;U~)i j~ :J~J:; J;.:,J~ ~;. ?r~ ;.j}_., ~'fo ·~, J:.. ~~ ~;.; ~~~J~~ J~ , . r . 

Hz. Peygamber bir giin bir hutbe okudu ki; onun benzerini bir 
dah'a hir,; i§itmemi§tim. Hutbesinde &oyle dedi : Eger s1z, benim bildigi
mi bilmi§ olsaydtmz; az gii1er ve cok aglardnuz. Enes der ki: RasUlul
lah'm ashabt i~ten aglayarak yuzlerim ortt'iiler. Adamm biri : Ey Ra
suluUah; benim babarn kimdir? diye sord.u. Rasulullah (s.a.) ; falan
cadtr, dedi. Bunun U.zerine bu ayet-i celile nazi] oldu. Bu hadisi Nadr ve 
Revh ibn Ubade, f}u'be'den naklederler. Buhari de bir b~ka yerde 
aynca bunu rivayet eder. M'iislim, Ahmed, Tirmizi ve Nesei de f]u'be 
ibn Haccac Tariktyla bu hadisi rivayet ederler. 

ibn Cerir Taberi der kl: Bize Bi§r .. . Katade'den bu a yet-i kerime 
konusunda §oyle dedigmi nakletti: 0; bize, Enes ibn Ma.Iik'in kendi
sine anlattlgtm anlattl ki; Rasulullah (s.a.) m ashabt Hz. Peygarn~r'e 
r,;ok sual sordular. Hz. Peygamber bir g'iin onlann yanma gelerek min
here r,;1kt1 ve dedi ki: Bu gun bana ne sorarsaruz mutlaka onu size ar,;tk
lanm. Peygarnberin ashabt bir durumb:i kar§t kal'§tya b'Ulunmu§ olmak-
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tan dolaYI kendilerinden ge~tiler. Ben, sa~ma veya soluma bakti~m
da; herkesin b~m1 elbisesinin i~ine ~ekmi§, agladlguu gOrdfun. Bu sl
rada babasmdan ba§kasma nisbet edilen bir ki§i, ~1kt1 ve dedi ki : Ey 
Allah'm Peygamberi; benim babam kimdir? Rasulullah (s.a.); senin 
baban, Huzafe'dir, dedi. Sonra Orner ka}kti ve dedi ki : Biz, Rab olarak 
Allah'a, din olarak islam'a, Peygamber olarak Muhammed'e bagland1k. 
Fltnelerin §errinden Allah'a s1gmmz. Bunun uzerine RasUlullah (s.a.) 
§oyle buyurdu. Hay1r ve §er konusunda buglinku ·gibisini hi~ gormedim. 
Bana cennet ve cehennem tasvir edildi de onlan engelsiz olarak gordlim. 
Bu hadisi Buhari ve Mfislim, Said tarik1yla rivayet ederler. Ma'mer, Zuh
ri kanahyla Enes'den bu veya benzer bir rivayeti nakleder. Zuhri der ki : 
Abdullah ibn Huza.fe'nin annesi dedi ki : Ben senden daha azgm bir 
~OCUk gormedim. 8en, cahi:liyye·t halkmm koca.smdan Uzakla§tlgl gibi 
annenin de uzakla§tlgm1 m1 sandm oki; halkm onlinde onu rlisvay et-· 
meye ~ali§tm? Abdullah ibn Huzafe dedi ki: Allah'a andolsun ki; Hz. 
Peygamber, beni siyah bir kOleye nisbet etmi§ olsayd1, ben onun ~ocugu 
oldugumu kabul ederd1m. 

ibn Cerir ayriCa der ki: Bize Haris ... Ebu Hlireyre'den nakletti ki; 
o, §oyle demi§: Hz. Peygamber k1zgm ve yuzu k1pk1z11 olarak ~1kti ve 
minbere oturdu. Bir adam kalk1p; benim babam nerede? dedi. Rasulul
lah (s.a.); ate§te, dedi. Bir ba§ka adam kalkt1 ve; benim babam kim? de
di. Rasulullah (s.a.); baban Huzafe, dedi. Orner ibn Hattab kalkti ve; 
Rab olarak Allah'I, din olarak islam'1, peygamber olarak Muhammed'i ve 
imam olarak Kur'an'1 begendik. Dogrusu ey Allah'm Rasulii; biz henliz 
::}irk ve cahiliyyet doneminden yeni ~lkml§ bulunuvoruz. Allah, b:zim 
ba.balanm1zm kim oldugunu en iyi bilendir. Ebu Hureyre der ki : Hz. 
Peygamberin k1zgmhg1 dindi ve «Ey iman edenler size a~Iklanml!a ho
§Unuza gitmeyecek olan §eyleri sormaym ... )I a yeti nazil oldu. Bu ha
disin isnad1 saglamd1r. Ve bu k1ssa miirsel olarak Selef-i salihinden 
bir~ok ki§iden nakledilmi§tir. Bunlardan birisinde Esbat, Suddi'den 
nakleder ki; o, bu ayet konusunda §oyle demi§ : Gunlerden bir gfin, 
Rasulullah (s.a.) k1zd1, kalktl ve hutbe okudu. Hutbes'inde; bana sorun, 
siz hangi §eyi soracak olursamz muhakkak ben onun haberini size ve
ririm, dedi. Sehm ogullanndan, Kurey§'li bir adam kalkti. Ona Abdul
lah · ibn Huzafe denirdi ve aleyhinde bir tak1m sozler Eoylei1irdi. Adam; 
ey Allah'm Rasulli benim babam kim? dedi. Rasulullah (s.a.); senin 
baban falancad1r, dedi ve babasmm ad1m Eoyledi. Bunun lizerine Hz. 
Orner kalkarak ayagm1 optli . dedi ki: Ey Allah'm Rasulu; biz din ola
rak islam'I, imam olarak Kur'an'1, peygamber olarak seni, Rab olarak 
Allah'I s~tik. Sen bizi bagi§la ki Allah ta seni bagi§lasm. Hz. Peygam
beri memnlin edinceye kadar Orner bOyle yapti. Ve i§te o glin Rasu-
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lullah buyurdu ki : <;ocuk, yatagmda bulunana a.ittir. Fahi§eye 1se hicir 
vardtr. Sonra Buhari der ki: Bize Fadl ibn Sehl... Abdullah ibn Ab
bas'm §Oyle dedigini anlatt1 : Bir topluluk, istihza i~in Rasulullah'a soru· 

. lar soruyorlardl. Adam; babam kimdir? diyordu. Devesini yitiren adam; 
devem nerdedir? diyordu. Bunun uzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. 
Bu rivayette Buhari yalmz kalmt§ttr. 

imam Ahmed der ki: Bize Mansur ... Hz. Ali'den nakletti ki; o, 
§oyle demi§ : ccOna yoi bulanlann Allah'm evini haec etmeleri Allah'm 

. insanlar uzerindeki bir hakkldlr» ayeti indirildigJ.nde; halk, her yll ml, 

ey Allah'm Rasulu? diye sordu. Hz. Peygamber sustu. Onlar yine her 
ytl mt? dlye sordular. Rasulullah (s.a.) sustu. Sonra yine her ytl m1? 
diye sordul8.1r. Hz. Peygamber; haytr, dedi. Sonra devam etti: Evet de
mi§ olsaydtm, her ytl boynunuza farz olacakti. Bunun uzerine Allah 
Teala bu ayeti inzal buyurdu. Tirmizi, ibn Mace de bu ayeti Manslir 
kanallyla Hz. Ali'den naklederler. Ancak Tirmizi; bu §ekliyle bu hadis 
garibdir, der. Buhari'nin §oyle dedigini duydum diye de ekler: Raviler 
arasmda yer alan Ebulbahteri Hz Ali'ye ula§mami§tlr. 

ibn Cerir Ta·beri der ki: Bize Ebu Kureyb ... Ebu Hureyre'den nak
letti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§ : Dogrusu Allah sizin uzerinize 
hacc1 farz klld1. Adamm biri her ytl m1 ey Allah'm Rasillu? dedi. Rasli
lullah ondan yuz «;evirdi. Adam, iki ve u«; kerre yine tekrarlami§ bunun 
uzerine Hz. Peygamber kim o soru soran? demi§. Adam, falanca de
yince Hz. Peygamber; nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim 
ki §ayet evet demi§ olsayd1m, hepinize vacib olurdu. Eger hepinize 
vacib olsaydt; buna gucunuz yetmezdi. §ayet vacib oldugu halde, terk 
etmi§ olsaydmtz; hepiniz kafir olurdunuz. Bunun uzerine Aziz ve Celil 
olan Allah ((Ey iman · edenler; size a«;tklanmca ho§unuza gdtmey~ek 
olan §eyleri sotlnaytn ... n ayetini sonuna kadar indirmi§. Ayr1ca ibn 
Cerir Taberi bu hadisi Hiiseyn ~bn Vak1d kana'llyla ... El:)u Hureyre'den 
nakleder. Ve kalklp soranm da Esed kabilesinden Mihsan oldugunu 
soyler. Yine bu yoldan bir rivayette Mihsan oglu Ukka§e · oldugu soylen
mi§tir ki bu dogruya dalla c;ok benzer. Burada raviler arannda yer 
alml§ bulunan, ihrahim ibn Miisl1im zaytf bir ravidlr. Aynca ibn Cerir 
der ki: Bize Zekeriyya ibn Yahya ... Selim ibn Amir'den nakletti ki; o, 
ben Ebu Umame el-Bahtli'nin §oyle dedigmi duydum demi§tir: Rasu
lullah (s.a.) bir giin; sizin uzerinize haec farz kllmd1, dedi. Bedeviler
den birisi kalktp her ytl m1? dedi . .Rasu·lullah (s.a.) m 80zu agzmda kald1, 
sustu, k1zd1 ve bir sure durdu. Sonra konu§maya ba§lad1 ve o soruyu 
soran kimdi? dedi: Bedevi; benim o, dedi. Rasulullah (s.a.); yaztklar 
olsun sana, evet dememden seni emin ktlan nedir? dedi. Alla.h'a andol
sun ki; evet demi§ olsayd1m o vacib olurdu, eger vacib olsayd1 da; siz 
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onu inkar ederdiniz. Dikkat edin; sizden oncekilerin helak ol~unun 
sebebi; · zorluk arundaki onderleridir. Allah'a andolsun ki; eger ben, size . 
btittin yerytiztinti helal lolsam ve yalruz bir topu.k yeri k:adar haram 
Jnlml§ olsaydun, siz giider orayi tepelerdiniz. Ebu Umame dedi ki : Bu
nun-tizerine AI·Iah Teala : «Ey iman edenler, size ~lklarunca ho§unuza 
gitmeyecek olan §eyleri sonnaym.» ayeti sonuna kadar nazil oldu. Bu 
hadisln isnadmda zay1fllk vardlr. Ayetin zahiri; bir §ahsa bildirilince 
ho§lanmayacagi §eylerl sormaktan · nehyetmektedir. HO§larulmayacak 
§eyden vazget;mek ise onu sormaktan daha evl8.d1r. Bu konuda en gtizel 
hadislerden biri Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettigi §U hadis-i §erif'tir : 
Bize Haccac ... Abdullah ibn Mes'ud'dan Raslllullah (s.a.) m ashabma. 
§Oyle dedigini nakletti : Sizden biriniz, ba§kasma behden bir§ey ilet
mesin. Qtinkti ben; sizin kar§miza selim bir kalble t;lkmak istiyorum. Bu 
hadisi Ebu Davud ve Tirmizi israil hadisinden rivayet eder. Ebu Davud 
Velid'de'n, Tirmizi de israilden nakleder. Ve Tirmizi sonra; bu liadis. 
bu §ekliyle garibtir, der. 

«Kur'an indirilirken, onlan soracak olursamz size at;Iklamr.» So
rulmasl yasaklanrm§ olan bu §eyleri, Hz. Peygamber'e vahiy indirilir
ken soracak olursaruz; bu kolaydlr, size o konular at;Iklamr. «Allah, bun
larl affetmi§tir.» Sizin daha once yapml§ olduklarm1zdan vazgecmi§tir. 
<<Allah, Gafur'dur, Halim'dir.» 

Denildi ki: <(Kur'an indirilirken onlan soracak olursamz size a~lk~ 
lamr» kavlinden maksad §Udur: Yeni bir ~ual sonnak istediginiide; 
bunu sormayin, t;tinkti sizin sorunuz nedeniyle zor ve sikmtlli bir htik
mtin inmesi mtimktindtir. Nitekim hadis-i §erif'te §oyle varid olur. Mtis
ltimanlann en btiytik sut;lusu; haram olmayan bir §ey hakkmda soru 
sorup ta kendisinin sorusu nedeniyle o §eyin haram kllmmasma yeslle . 
olan kimsedir. Anc·ak Kur'an bir konuyu mticmel olarak indirmi§Se; siz · 
onun &t;lklanmasrm istediginiz takdirde ona muhtat; oldugunuz it;in 
bu size at;Iklamr. Allah; Kitabmda neyi zikretmemi§Se; bu, sizin ondan · 
bB.gl§land1~mz §eylerdir. Binaenaleyh Kur'an nas1l onlan zikretmeden 
susm~ siz de susun. Sahih bir hadiste Raslllullah (s.a.) §Oyle buyu
rur : Sizin i~in b1rakllanlan siz de bana bll'8:km. Sizden oncekilerden 
helak olanlarm, helak olmalarmm sebebi; t;ok sual sormalan ve pey~ 
gamberlerine kaf§l ~1kmaland1r. Bir ba§ka sahih hadiste de §oyle bu
yurulur: Allah, bir tak1m farzlar koymU§tur. Sakm onlan yitirmeye
siniz. Allah, bir takun hadler koym~tur, sakm onlan &§mayasm1z. Al
lah, bir tak1m §eyleri haram kllmi§tlr, sakm onlan i§lemeyesiniz. Allah• 
unuttugundan degil size merhametinden bazl §eylerde susmu§tur, bini- · 
enaleyh onlan da sormaym. 
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<<Sizden once bir kavim onlan sormu§tu da, sonra o sebeble kafir
ler olmu§tu.n Yani bu ya.saklanan konularda sizden onceki bir topluluk 
sualler sormu§ ve kendilerine cevablar verilmi§ti. Onlar bu cevablara. 
inanmanu§lar ve bu sebeple katir olmU§lardl. Yani ya.p1lan ~lklama
lardan onlar yararlanmami§lar, ~Unku ogrenmek icin soru sormanu§
lardl. Slrf mad ve direnme i~in sual SOrnlU§lardl. 

Avfi ibn Abbas'dan nakleder ki; o, «Ey iman edenler; size ~lkla
runca hO§unuza gitmeyecek olan §eyleri sormaymn ayeti. konusunda 
§Oyle derni§; RasUlullah (s.a.) halka seslenerek; ey insanlar; uzerinize 
haec farz klhnmi§tlr, dedi. Esed ogullarmdan bir adam kalklp; ey Al
lah'm RasUlu her yll m1? diye sordu. Bu durum; Rasulullah (s.a.) 1 

haddinden fa.zla klzdlrd1. RasUlullah (s.a.) buyurdu ki: Nefsim kudret 
elinde olan Allah'a yemin ederi.m ki, §ayet evet demi§ olsayd1m; bu, size 
vacib olurdu. §ayet vacib olsaydl; buna gu~ yetiremezdiniz ve o zaman 
da, kufrederdiniz. Benim blra.ktlgtm §eyleri siz de b1rakm. Ben size bir 
§eyi emredersem onu yapm, bir §eyi de yasaklarsam ondan vazge~in. Bli
nun uzerine Allah Teala : <<Ey iman edenler; size a~1klanmca hO§unuza 
gitmeyecek olan §eyleri sormaym.n ayetini indirerek hlristiyanlarm 
sofra hakklnda sorduklan gibi soru sorup ta bu sebeple kafir olmala
nm onlemi§tir. Ve Kur'an'da sizin i~in agrr bir hukum indirilecek olur
sa; zorunuza gidecek olan §eyleri sormaym, sadece bekleyin denilmi§tir. 
Eger Kur'an indiri'lirken sorarsamz, siz soracagm1z her sorunun ~1k- ' 
Iamasm1 onda bulursunuz. Bunu ibn Cerir Taberi rivayet eder. Ali ibn 
Ebu Talha da, Abdullah Ibn Abbas'dan bu ayet-i kerime konusunda §Oy
le dedigini nakleder : Haec ayeti nazil oldugunda; Hz. Peygamber in
sanlara §oyle seslendi : Ey insanlar; Allah size hacc1 farz k1ld1, oyleyse 
siz de haec edin. Onlar ey Allah'm Rasulu, bir yll rm, yoksa her y1l m1? 
diye sordular. RasUlullah (s.a.); hay1r, sadece bir yll, dedi. Sonra; 
eger her ytl derni§ olsaydlm, her yll vacib olurdu, eger vacib olsaydl siz 
de onu inkar ederdiniz, dedi. Sonra Allah Teala'nm <<Ey iman edenler; 
size ~1klanmca ho§unuza gitmeyecek olan §eyleri sormaytn .. . >> ayetini 
okudu. Bu rivayeti de ibn Cerir Taberi nakleder. Husayf, Mucahid ka
nahyla Abdullah ibn Abbas'dan nakleder ki; ayette bahis mevzuu olan; 
«hO§Unuza gitmeyecek §eyler» bahire, vasile, saibe ve ham'dlr. Nitekim 
ayetin devammda Al·lah Teala, <<Allah, ne bahire'den, ne saibe'den, ne 
vasile'den, ne de ham'dan hi~birini me§ru' kllmami§tlr ... n buyurmakta
dlr. Husayf der ki: ikrime ise §oyle dedi: Onlar ayetlerden sual ediyor
larcil, bunu sormaktan nehyedildiler. Bunun i~in ayetin devammda 
«Sizden once bir kavim onlar1 sormu§tu da, sonradan o ytizden kafir
ler olmu§tU.;> buyurmaktad1r. Bu rivayeti de ibn Cerir Taberi naklet
rni§tir. tkrime merhftm; burada yasaklanan muctzelerin vukuu konu-
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sundaki suaJ.lerdir, der. Nitekim Kurey§'liler Hz. Peygamber'in kendi
leri i~;in 1rmaklar alntma.sm1, Safa tepesini altm yapmas1m ve benzeri 
ba§ka §eyleri istemi§lerdi. Yahudiler de peygamberlerinin kendilerine 
gokten bir kitab indirmesini istemi§lerdi. Bu konuda isra Sfuesinde 
§Oyle buyurulur: ccBizi, mucize gondermekten ailkoyan; ancak onceki
lerin onlan yalanlaml§ olmaland1r. Semud kavmine goz gore gore bir 
deve vermi§tik de ona zulmetmi§lerdi. Oysa Biz, mucizeleri yalmz kor
kutmak i~;in gondeririz.» (isra, 5~). En' am Suresinde ise §oyle buyuru
lur: ccKendilerine bir mucize gasterilirse; mutlaka ona -inanacaklanna 
dair bti.tiin gti.~;'l~riyle Allah'a yemin edel'ler. De ki : Mucizeler, ancak 
Allah katmdad1r. Onlarm mucize geldikleri zaman da inanmayacakla
nm anlam1yor musun? Ona ilk defa inanmad1klar1 gibi onlarm kalb
lerini, igozlerini c;eviririz. Onlan §a§kmllklan ic;erisinde §a§km §a§km 
bm:Lla.nz. Eger Biz, onla;ra melekieri indirsek, olti.ler onlarla konu§Sa 
ve her§eyi kar§llanna toplasayd1k; Allah dilemedikc;e yine de inan
mazla~xh. Fakat onlarm c;ogu bunu bilmiyorlar.» (En'am, 109 -111). 
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103 - Allah; ne Bahire'den, ne Saibe'den, ne Vasile' 
den, ne de Ham' dan hie; birini me~ru' kilmami~tir. Fakat 
o kiifredenler, Allah'a kar~1 yalan uydururlar. Onlann 
c;ogunun ise aklllan ermez. 

104 - Onlara; Allah'rn indirdigine ve peygambere 
gelin, denildigi zaman; . atalanmiZI iistunde buldugumuz 
~ey bize yeter, dediler. Ya atalan, I?ir ~ey bilmiyor ve dog
ru yola gitmiyorlar idiyse? 

Anlams1z Humfeler Y1g,.ru 

Buhari der ki : Bize MU.Sa ibn ismail ... Said ibn Mti.seyyeb'in §6yle 
dedigmi nakletti: Bahire; sti.tii, putlar ic;in allkonan ve hic;bir k'imseye 
emzirilmeyen hayvand1r. Saibe ise; mti.§riklerin tannlan ic;in ba§Ibo§ 
b1raktlklan ve ti.zerine hic;bir§ey yti.klemedikleri hayvandrr. Said ibn 
Mti.seyyeb der ki : Ebu Hti.reyre, RasUluHah'm §oyle dedigini bildirdi : 

T~fsir , C. VI F . 157 
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Ben Huzaa kabilesinden Amr ibn Amir'i cehennemde [)aglrsaklanm 
Uri.iklerken gordi,im. Qiinkii hayva.mm ilkin ba§lbo§ b1raka.n kimsedir. 

Vasile Lse; dol almmaml§ aevedir. Devenin ilk iiriinii bakire blraklhr, 
soma arkasmda.n bir di§i deve se~ilirtli. Ve bunu da putlan i~in aymr
lardl. Eger birisi digeriyle birle§tirilirse, aralannda erkek bulunmazd1. 
Ham ise, devenin doguramdlr. Belirli say:tda dogum yaptlktan sonra onu 
putlap i~in ay:tnrlardl ve bir daha hamile bm:t:Ianazl'ar, ona yiik yiik
lemezlerdi. Yiik yuklemedikler'i i(tin ona korunmu§ anlamma cchamin 
admi verirlerdi. Mtislim ve Nesei bu hadisi, Ibrahim ibn Sa'd kana- . 
hyla Said ibn Mriiseyyeb'den rivayet ederler. 

Sonra Buhari der ki : Bize Ebu Yeman ... Ebu Hiireyre'den nak
letti ki; RasUiullah (s.a.) aym hadisi irad etmi§. ibn e'l Had d.a Ebu 
Hureyre'den ayru hadisi nakleder. Hakim der ki : Buhari; Abdullah ibn 
Had, Abdiilvehhab ibn Buht kanal1yla, Ziihri'den bu ruidisi rivayet etti, 
ifadesin:i e'k.ler. Keza §~yh:imiz Ebu'l-Mizzi de ccel-Etraf» isimli eserde 
bOyle nakletmi.§ ve iizerinde durmadan ge~mi.§otir. Hakim'in soyledigi- · 
run iizerinde durmak gerekir. <;iinkii tmftm Ahmed ve Ebu Ca'fer ibn 
Cerir Taberi, Leys ibn Sa'd harlisini, ibn el-Had kanahyla bizzat Ziihri' 
den rivayet etmi§lerdir. Allah en dogrusunu bilendir. Sonra Buhari der 
ki: ~ize Muhammed ibn Ebu Ya'kub ... Hz. M§e'den nakleder ki; Ra- 
sulu1lah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Cehennemi gordiim, birbirinin iizerine 
y1gllln1§t1. Amr'1 gordiim baglrsaklanm siiriikliiyordu .. 0, ilkin hay
vanml ba.§lbo§ b1raka.n kiinsedh. Bu rivayette Buhari yaJruz kalffil§tlr. 

ibn Cerir der ki: Bize Hennad ... Ebu Salih'ten nakl.etti ki; Ebu 
Hiireyre (r.a.) §oyle demi§: RastUullah (.S.a.) ~n Eksem'e §Oyle dedigini 
duydum : Ey Eksem; Amr ibn Luhay'1 baglrsaklanm ate§te siiriikler
ken gordiim. insanlar a:re.smda ona senden daha ~ok benzeyen birini 
gorm~im. Onda.n da sana daha ~ok benzeyeni. Eksem dedi ki: Ey Al
lah'm RastUii; onun bana benzemesinin bana zaran dokunmasmda.n m1 
korkarsm? Rasulullah (s.a.) §oyle buyurdu: Hay:tr, sen mu'm:insdn, 
o kafirdir. ibrahim'in dinini ilk degi§tiren odur. <;iinkii Bahire'yi en
gelleyen, Saibe'yi sahveren, Hami'yi koruyan odur. Aynca ibn Cerir 
Taberi Hennad kanahyla ... 'Ebu Hureyre'den bu hadisi veya benzerini 
rivayet eder.. Ne var ki bu iki rivayet tarik1 kitablarda yoktur. 

imam Ahmed der ki : Bize Amr ibn Mucemmi'.. . Abdullah ibn 
Mes'ud'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmu§: Saibe'yi ilk 
sahveren, putlara tapa.n _ Amir'in -oglu Ebu Huzaa Amr'd1r. Ben onu 
cehennemde bagirsaklanru siiriiklerken gordi.im. Bu ve~hile bu riva
yette de Ahmed ibn Hanbel miinferid kalml§tlr. 

Abdiirrezzak der ki : Bize Ma'mer, Zeyd ibn E.slem'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §Oyle buyurmu§: Dogrusu ben -Saibe'yi ilk sal1veren 
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ve ibrahim Aleyhisselam'm dinini ilk degi§tireni ~ok iyi biliyorum. Ora
da bulunanl'ar; kimdir o, ey Allah'm Ra.sulii? dediler. 'Rasillullah (s.a.) 
buyurdu ki : Ka'b ogullarmm karde§leri Amr ibn Luhay'd1r. Ben, onu 
bag1rsaklanru cehennemde siiriiklerken g6rdiim, onun kokusu cehen
nem ehlini rahats1z ediyordu. Bahire'yi ilk engelleyenin kim oldugunu 
da biliyorum. Orada bulunanlar; kimdir o, ey Allah'm Rasillii? ded'iler. 
Hz. Peygamber; Miidlec ogullarmdan bir adamdlr, dedi. · Onun iki di§oi 
devesi vard1. Kulaklanm yard1, siitlerini yasakla(h, sonra da onun &ii
tiinden i~ti. Ben, onu cehennemde gordiim. Develeri a~zlanyla onu 
ISlnyor, topuklanyla onu tepiyorlardl. Burada soz· konusu olan Amr 
ibn Luhay ibn Kam'a olup Huzaa kabilesinin reislerinden biridir. Bu 

· kabile Ciirhiim kabilesinden soma Ka'be'nin yonetimini eline alml§tlr. 
Am:r 'ibn Luhay, ibrahim Halilullah'm dinini degi§tiren ilk :ki§idir. Put
Ian Hicaz'a o, sokmu§'tur. Halkm ayak taklmtm putlara tapmmaya ve 
kurban sumnaya davet etmi§ ve hayvanlarla ilgili olamk burada zikro
liinan ve benzeri cahiliyyet ·adetlerini o vaz'etmi§tir. Nitekim Allah Teala 
En'am Suresinde bu konuda §Oyle buyurur : ccKendi zanlanna gore; bu, 
Allah'mdlr, bu da, putlar1m1zmdir, diyerek Allah'm yarattlg1 develer 
ve ekinlerden pay ay1rd1lar. Putlan i~in ayirdJ:klan Allah i~in veril_mez, 
ama Allah i~in aYITffiklan putlanna verilirdi. Ne kotii hiikiim veriyor
lardl.» (En' am, 136) . 

Ali ibn Ebu T3.lha'mn ibn Abbas'dan na•klettigine gore Bahire'nin 
manas1 §Udur : Araplar, deve be§ batm dog·um yaparsa ve be§incisi de 
erkek olursa; onu keserler, erkeklere yedirirler, kadmlara vermezlerdi. 
f]ayet be§incisi di§i olursa; onun kulagtm keserler ve i§te .bu, Bahire'dir 
derlerdi. Siiddi ve ba§kalan da buna benzer bir anlam vermi§lerdir. 

Srube'ye gelince; Miicahid der ki: Saibe aynen Bahire g'ibi koyun- . 
dan olan hayvandtr. Ancak koyundan olan Saibe yedi yavru yaparsa ·ve 
oldugu gibi kallrsa; yedinci yavrusu da erkek olur veya ikiz olursa; 
onu keserler, erkeklere yedirirler, kadmlara yedirmezlerdi. Muhammed 
ibn ishak der ki : Saibe; aralarmda erkek bulunmamak iizere on tane 
di§i yavru yaprm§ olan devedir. Boyle deveyi araplar b~Ibo§ buak1rlar 
ve iizerine binmedikleri gibi, yiim1nii kesmezler, siitiinii sagmazlardl. 
Ancak siitiinden miisafire verirlerdi. Ebu Revk der ki : Saibe §U anlam
dadtr : Bir ki§i gidip ihtiyacm1 gordiigii zaman, malmdan bir di§i de
veyi veya ba§krunn1 serbest b1raklr ve bu; putlar ic;in, derdi. Bundan 
sonra o hayvan ne dogurursa putlann olurdu. 

Siiddi der ki: Araplardan bir ki§i ihtiyac1m giderir veya hastallk
tan §ifa bulur veya fazla maJ kazamrsa; malmdan bir ktsrmm putlar 
i~in serbest b1rak1rdl. BOyle serbest olan mala .kim dokunacak olursa, 
diinyada cezaya ~arptmhrdl. . 
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Vasile'ye ·gelince: Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'dan nak
leder ki; Vasile yedi batm dogum yaprm§ olan koyundur. Araplar, yedi 
kann dogum yapnu.§ olan kpyunun yedlnci "dogumu eger erkek veya 
di§iyse ve olmli.§se; ona erkekler ve kadmlar birlikte ortak olurlardl. 
Eger di§iyse onu diri l:nraklrlard1. §ayet di§i ve erkek aym kannda ikiz 
dogmu§Sa; onu diri b1raklrlar ve; karde§ine ula§tl binaenaleyh karde§i 
onu bize harain klld1, derlerdi. Bunu ibn Ebu Hatim rivayet eder. Ab
diirrezzak da der ki : Bize Ma'mer Ziihri'den nakletti ki; Said ibn Mii
seyyeb §Oyle demi§ : Vasile : Bir devedir. Di§i deve ilkin di§i dogurur, 
sonra ikinci olarak da di§i dogurursa; buna Vasile.. derler ve aralannda 
er.kek bulunmad1g1 it;in iki di§iyi birle§tirdi, derlerdi. Boylece onun 
kulagm1 yar~p putlanna ad.arlard1. imam Malik merhumdan da bOyle 
bir rivayet nakledilmi§tir. Muhammetl ibn ishak der ki: Vasile; be§ 
kannda ~ifter t;ifter on tane di§i kuzu dogurmu§ olan koyundur. · Buna 
Vasile ad1 verilir ve ba§1bo§ bn-ak1llrdL Bundan sonra dogurac~ kuzu 
di§i ve erkek olursa, bunu erkeklere yedirirler, kadlnlara yedirmezlerdi. 
Eger Olii dogarsa bunda. da ortakla§Idard1. 

Ham'a gelince: Avfi ibn Abbas'dan nakleder ki; o §oyle demi§tir: 
Ki§i devesini on kerre a§1lad1ktan sonra, ona ham ad1 verilir ve oldugu 
gibi b1raklrlardl. Abu Revk ve Katade de bOyle demi§lerdir. Ali ibn Ebu 
Talha, Alxlullah ibn Abbas'dan §oyle detligini nakleder : Ham; deveden 
tohumluk oland1r. Onun yavrusu dogunca; o, belini korudu, deTler ve 
bir daha iizerine yiik yiiklemezler, tiiyiinii kesmezler ve hangi tarlaya 
girerse girsin, onu engellemezlerdi. 0 havuz sahibinin olrnasa da istedigi 
havuzdan su i~erdi. ibn Vehb de der ki : Malik'in §oyle dedigmi duy
dum: Ham; devedendir. Deve ~ekilir, eger tohumu son bulursa; onun 
iizerine tavus tiiyii koyarlar ve serbest b1raklrlanh. 

Bu ayetin tefsirinde soylenenler bunlardrr. Bu konuda ibn Ebu 
Hatim'in ... Malik ibn Nax:lle'den naklettigt bir de hadis vardrr. Malik 
ibn Nadle der ki : Ben Hz. Peygarnber'in huzuruna pbrsiimii§ elbise ile 
gel dim. Hz. Peygamber; bana .maim var m1? dedi. Ben; evet, kar§lli~ru 
verdim. Hangi tiirden malin var? deyince; ben, her tiirden mallm var. 
Deve, koyun, at vs. dedim. Rasulullah (s.a.) buyur'du ki: Eger Allah sa
na bir mal vermi§ ise; onun im iizerinde gorillsiin. Sonra §oyle buyur
du : Sen develerini kulaklan tam olarak m1 yeti§tirirsin? Ben; evet, 
dedim. 0; sen develerini hep bOyle mi yeti§tirirsm? diye sordu ve de
vam etti: Belki de sen b1t;ag1 allr, bir kiSmmm kulaguu yarar ve; bu, 
Bahire'dir, dersin. Sonra bir klsmmm kulagm1 keser; bu·, haramdlr, 
dersin? Ben; evet, deyince; Rasulullah (s.a.); bOyle yapma, Allah'm sana 
vermi§ oldugu her §ey helald1r, dedi. Sonra ((Allah ne Bahire'den, ne 

. Saibe'den, ne Vasile'den, ne de Ham' dan hic;birini me§ru' kllmamu~-
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tlr ... » !yetini olrudu. Bahire, kulag1ru kopa:mu§ olduklan hayvandlr. 
Onda:n ki§inin ne kans1, ne \!OCuklan, ne de aile halkmdan hi~birisi 
yararlai1mazdL Krlmdan, derisinden, yiinunden ve suttinden istifade 
etmezdi. Oldtigii zaman ona i§tirak ederlerdi. S!ibe ise; ilahlan i\!in 
serbest biraktiklari hayvandir.' Onu tannlanna gottirtir ve serbest bi
rakirlardL Vasile ise; alti karm doguran koyundur. Yedinci dogumunda 

· · kulaf;l kesilir, boynuzu kopanlir ve; i§te bu, birle§tirmi§tir, derler, son
ra onu bir daha kesmezlerdi. Ona vurmaz:Iar ve hangi su birikintisinin 
yanma gelirse i~mesine engel olmazlardl. BOylece bu kelimelerin tefsiri 
de mudrec olarak hadiste zikredilmektetlir. Bu hadis bir' ~ka vecihle 
Ebu ishak kanahyla: .. Avf ibn MaUk'den nakledil1r ki; bu da ona ~ok 
benzemektedir. Hadisi Ahmed ibn Hanbel, Sufy!n ibn Uyeyne kana
hyla ... Malik ibn Nadle'qen rivayet ederse de, devarmyla. ilgili a~lkla
maya yer vermez. Allah en dogrusunu bilendir. 

«Fakat o kufredenJer Allah'a kar§I yalan uydururlar. Onlann ~ogu- . 

nun ~e ,aklllan ermez.» Allah bunlann hi\!birj.ni me§ru' kilmadi~ gibi, . 
bunlar, ki§iiyi Allah'a yakla§tnmaz da. Ancak mti§rikler bll:111an kendi
leri uy'durmu§J.ard!r. Kendileri ku:ralla§tirmi§lar ve Allah'a yakla§ma 
i~in vas1ta kilmi§lardtr. Halbuki bununla Allah'a yakla§amazlar. Aks·ine 
bu onlar ic;.in bir vebaldir . 

. «Onlara; Allah'm uidirdigine ve Peygambere gelin, denildigi za
man; atalanmizi uzerinde buldugumuz §ey bize yetet, dediler.» Yam 
onlar Allah'm dinine ve §eriatma \!agmldiklannda; Allah'm vacib kil
digmi yerine getipnek; haram kild1gmdan ka<;mmak uzere davet edil
diklerinde; derler ki : BabalanmiZI, atalanmiZt tizerinde buldugumuz 
yollar bizim i\!in yeterlidir. Allah Teala da onlara-§Oyle se&eniyor: ccYa 
atalan bir §ey bilmiyor ve dogru yola gitmiyorlar idiyse?» Yani hakikatl 
anlamiyor, bilmiyor ve dogru yolda yiirumuyorlarsa, onlann pe§.inden 
nas1l gidebilirler? Onlardan daha bilgisiz ve daha sap1k olan, kimse-
lerde~ ba§kas1. ataJanmn izinden gider mi hi<;? · 

105 - Ey iman edenler; siz kendinize bak1n. Siz dog
ru yolda bulunursan1z; sap1tmi!? olanlar size zarar vere
niez. Hepinizin donii!?ii Allah'ad1r. Yapmi§ olduklarmiZl 
0 size haber verecektir. 
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Allah Teala, mu'm..in kullanna; kendilerini islah etmelerdni, hayu 
yapmak i<;in biitiin giig ve takatlanyla gall§malanru emrediyor ve ken
d:isi iyi olan .kimseye ba§kalarmm bozuklugunun zarar vermeyecegini, 
onlann bozuklugunun ister uzak, ister yakm olsun haks1z oldugunu ha
ber veriyor. Avfi,- Ibn Abbas'dan bu ayetin tefsirinde §llnU nakleder: 
Allah Teala· buyuruyor ki : Kul, emrettigim helallan yapmakta, neh
yettigim haramlardan ka<;mma.kta buyruguma itaat ederse, artlk ~~ 
kalarmm sap1kllgi ona zarar veremez. · Valibi de Ibn Abbas'dan bOyle 
r.ivayet eder. Mukatil :ibn Hayyan da der ki: Allah Teala'run «Ey iman 
edenler; siz kendinize bakm.» Yani siz kendi kendin:izin durumunu du
zeltmeye ve dogru yola sevk etmeye bakm. «Siz dogru yolda bulunur
samz; sap1tm1§ olanlar size zarar veremezler. Hepinizin dan~u Allah'a- · 
d1r. Yapffil§ olduklanmz1 size haber verecektir.» Her amel i§leyenin; 
ameline gore cezasm1 Allah verecektir. Ameli haytr ise; cezas1 da haytr
dir. Ameli §er ise; cezas1 da §erdir. Ayet-i kerlme'de ma'rufu emretmek 
ve miinketi nehyetmekten vazgegmeye de~alet eden bir yol yoktur. Eger 
bu, mumkunse yap11Ir. Bu konuda Ahmed ibn Hanbel merhum der ki : 
Bize Ha§im :ibn Kas1m ... Kays'dan nakletti ki; o, §(lyle demi§: Hz. Ebu
bekir hutbe igin kalktl ve Allah'a hamdii .sena etti, sonra dedi ki : Ey 
insanlar; siz <<Ey.iman edenler; siz kendinize bakm. Siz dogru yolda bu
lunursaruz; sap1tml.§ olanlar size zarar veremez ... » .ayetin.i okuyorsunuz 
ve bunu uy:gun olmayan yere koyuyors~uz. Dogrusu ben, RasUlullah 
(s.a.) dan §oyle buyurdugunu i§ittim: :insanlar kotilliigu gOriip te onu 
degi§tirmezlerse; Allah Azze ve Celle onlann arasmda azab1m yaygm
la§tlnverir. Kays diyor ki.: Hz. Ebubekir'in §(lyle dedigini duydum : Ey 
insanlar, yalandan sakmm, <;linkii yalan, imana terstir. Bu had.isi dort 
Slinen sahibi ile :ibn Hibban Sahih'inde ve daha ba§ka raviler de eser
.Ierinde degi§ik yollarla buylik bir topluluktan naklederler ve muttas1l 
ve merfu' olarak Ismail ibn Ebu Halid'e isnad ederler. Baz1Ian da mev
kuf olarak Hz. Ebubekir'den rivayet ederler. Darekutni ve digerleri, bu 
hadis.in merf]l' oldugu gorli§liriu tercih etmi§lerdir. Biz bu konuyla ilgili 
olarak Miisned es-Siddik isimli eserimizde uzun uzadiya bilgi verdik. 

Ebu isa e:t-Tirmizi der ki: Said :ibn Ya'kub ... Ebu Umeyye e§ ~a·
bani'den nakletti. ki; o, §Oyle delll:i§.: Ben Ebu Sa'lebe'ye gidip §U ayet 
hakkmda ne yap1yorsunuz? dedim. 0, hang.i ayet? dedi. Ben, Allah Tea
la'nm <<'::e;y iman ede~er; siz kendinize brukm. Siz dogru yolda bulunur
saniz; sap1tm1§ olanlar size zarar veremez.» ayeti, dedim. 0; Allah'a an
dolsun ki, sen bu konuda bilgisi olan birine sordun; dedi. Ve devam etti: 
Ben, bu ayeti RasUlullah'a sordugumda buyurdu k.i: Sen ma'rufu em
ret, mlinkerden nehyet. Eger kendisine uyulan bir ·dmr.ilik, pe§jnden 
gidilen bir heves, tercih edilen bir dunya ve herkesin kendi go~linu 
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begendigi biT zamam gol"iirsen; sen ozellikle ken,cli n~f,sine bak ve halk.I 
bmik. Qiinkii sizino arkamzda oyle giinler olacak ki; bu giin~erde sabrr, 
avu~ i~mdeki koru tutmaya benzeyecek. 0 gi.inlerde amel i§leyenin ecri, 
sizin ameliniz gibi amel i§leyen elli ki§inin . ecrine denldir. Abdullah ibn 
Miibarek dedi ki ·: Utbe'den ba§kalan da bu hadise §U kiSmr Have etti
ler ·: Denildi ki; ey Allah'm Rasillii, onlardan m1 elli ki§inin .ecri, yoksa 
bizden mi? Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Hayrr, sizden elli ld.§inin ec
rine denktir. Sonra Tirmizi; bu ha.dis hasendir, garibtir, sahihtit, dedi .. 
Bu hadisi Ebu Davud, ibn Miibarek tariklyla; ibn Mace, ibn Cerir; ibn 
Ebu Hatim de Utbe tariklyla aym §ekilde rivayet etmi§lerdir. 

Abd:Urre.zza.k der ki: Bize Ma'mer, Hasan'dan nakletti ki; adamm 
biri Abdullah ibn Mes'ud'a «S:iz kendinize bakln. Siz dogrti yolda bulu
nursmuz; sap1trm§. olanlar size zarar veremez.» ayetini sordu. Abdullah 
ibn Me&' lid dedi ki : Bunun zamaru §imdi degildir, bugiin · bu makbul
diir, ancak zamana1m gelmesi yakla§rm§ olabilir. Biz o zaman, ma'rufu 
emred.er~iniz s~ze §oyle ve §Oyle yap1hr: Veya soylediginiz . dinlemnez, 
de4L i§te o zamanda «Siz kendinize bakm. Siz dogru yolda bulunursa
mz; sap1tm1§ olanlar size zarar veremez.» 

'Bu badisi Ebu Ca'fer er-Razi, Rebi' : kanallyla Ebu'l'-Aliye'den nakle- . 
der ki; Abdullah ibn Mes'ud bu ayetm tefsirinde bOyle de~. Eb'\1'1 -
Aliye der ki : Abdullah ibn Mesud'un meclismde oturuluyordu. 'iki ~i
nin arasmda insanlann arasmda olan §eyler oldu ve birisi arkada§ma 

. kar§I ayaga ~alktl. Abdullah ibn Mes'ud'un :meclisinde oturanlardan 
birisi dedi ki : Ka:lk1p onlara ma'rufu erriresJtp miinkerden nehyedeyim 
mi?. Bir ba§kasi, yamndakine; ~n. kendine bwk, dedi. Qiinkii Allah 
Teal•a «&iz kendinize bakltl ... » buyuruyor, dedi. Ebu'I-Aliy~ der ki: Ab-

, duUah .ibn Mes'ud bunu duyunoo.; dur bakahm, dedi. Bu ayetin te'vili 
heniiz gelmedi. Kur'an indirildigi yere indirildi. Ondaki ayetlerden bir · 
k1Smmm te'vili; . o indirilmezden once ge~mi.§tir. Bir .kiSmmni te'vili ise, 
Rasulullah (s.a.) m donemmde vuku bulm'U§tur. Bir k1srm ayetiedn 
te'vili de, Hz. P,eygamber'den :lnsa bir sure .sonra vuku bulmu§tur. Bir 
Irunm ·ayetlerin te'vili ise heniiz vuku bulmaml§tlr. :Sir kiSlm ayetlelin 
te'vili klyamet giiniiyle ilgili olarak anlatlldlgi gibi, k~amet giintii ge-

.Iecektk. Bir kiS~ ayetlerin te'vili de cennet, cehennem ve hesab gii
niiyle ilgili olarak zikredilenlerde oldugu gibi', hesab giinii gelecekt~r. 
Kalbleriniz bir, arzulanmz bir oldugunuz siirece; ooliik ool'iik _par~a- . 
lanmadlgmlz, birbirinizin aciSml _birbirinize tattirmatligiruz miidde~e; 
Allah'm emirlerini ve nehiylerini yerine getiriniz. Kalbler par~larup, 
hevesler aynldlg1 ve siz par~a hol~oldugunuz, birbirinizin aciSlru t~at
tlguuZ zaman; herkes kengi nefsiyte ba§ba§adtr. l§te o z:pnan, bu a~tin 
te'vili. gelecektir. ibn Cerir .de bu__ hadisi rivayet etmi§tir. 
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ibn Cerlr der ki: Bize Hasan .. . Slifyan'dan nakletti ki; o, §oyle 
denu§: Abdullah ibn Omer'e; bu gunlerde biraz otursan; emir ve ne
.Nyde bulunmasan, denildi. <;linku ·Allah Teala «Siz, kendinize bakm. 
_ Siz dogru yolda bul unursamz; sap11:Jm1§ olanlar size za.ra.r veremez. » 
buyuruyor, dediler. Abdullah ibn Orner dedi ki: ·Bu ne bendm, ne de 
a11kada§lanm hakkmda nazil olmu§tur. <;unku Rasulullah (s,a.) : Dik
kat ed:\n, gorenler gormeyenl~e teblig etsin, buyurdu. Biz gorenleriz, 
siz de gormeyenlersiniz. Bu ayet, bizden sonra gelecek bir tOpluluk hak
kindadlr. Eger onlara emir ve yasaklar soylenirse; onlar bun11 kabul 
etmezler. Keza ibn Cerir Taheri der ki: Bize Muhammed ibn Be§§Ar ... 
Suvar ibn ~ebib'den nakletti ki; o, §oyle demi§ : Ben Abdullah ibn 
Omer'in yarundaydnn. Omi gozli keskin, dill azgm bir adam geldi ve 
dedi ki: Ey Ebu Abdurrahman altl ki§i var ki hepsi de_hlzllca Kur'an 
okudular. Hepsi de dli§limp.eden i~tihad ettiler. Ve hepsi de ona bir 
kotilluk gelmesinden daha endi§e ediyorlar ve bunlar hepsi birbirinin 
aleyhinde §irk konusunda §ahidlik yap1yor. Orada bulunanlaxdan bir 
adam dedi ki: Birbirlerinin aleyhinde §irk konusunda §Ahidlik yapma
dan daha kotu hangi §ey istersin? Bu adam : Ben sana sormuyorum, 
§U ihtiyara soruyorum, dedi ve Abdullah ibn Omer'e .sOyledigini tek
rarladl. Abdullah ibn. Orner dedi ki: Yaz1kl<ar olsun sana, belki de sana 
onlar gibi oldlirmemi . emredecegimi bekliyorsun. Sen onlara va'z et ve 
yaptlklanndan nehyet. Eger sana ba§kaldmrlarsa; sen kendine bak, 
~unku Allah Azze ve Celie «Siz kendinize bakm)) buyuruyor, dedi. 

ibn Cerir Taberi der ki: Bize Ahmed ibn Mikdam .. . Ebu Ma.zin'
den nakletti ki; o, §oyle demi§ : Hz. Osman devrinde Medine'ye gittim. 
Bir de bakt1m kii; mi.islfunanlardan bir topluluk oturmu§lar ve biri 
digerlerine bu ayeti okuyor. Onlann ~n biiyiikleri dedi ki : Bu glin bu 
ayetin te'vili heniiz gelmemi§tir. ibn Cerir Taheri der ki.: Bize Kas1m ... 
Cu}?eyr ibn Nefir'den nakletti ki; o, §oyle demi§: 'Ben, Rastllullah 
(s.a.) m a.shab1mn bulundugu bir mecListe idim. Ve o mecliste bulu.,. 
nanlarm en ku~i.igi.i .idim. Onlar ma'rufu emir ve mUnkerden nehy ko
nusunu mi.izakere ediyorlardl. Ben, tarti§maya katllarak; Allah Teala 
~kitabmda ccSiz kendinize bakm. Siz dogru yolda bulunursaruz; sap1tmt§ 
olanlar size zarar veremez .. . » buyurmuyor mu? dedim. Hepsi birden 
tek dil kesilerek; bana yonelip dediler ki : Sen bilmedig-in, te'vildni an
lamadlgm halde; Kur'an'dan bir ayet mi getiriyorsun? Bunun. i.izerine 
ben, hi~ konu§maml§ olmay1 ~ok temenni ettim. Onlar, tekrar kendi 
aralannda konu§maya ba§ladllar. Kalkacaklan zama.n, dediler ki : Sen 
yeni yeti§en bir ~ocuksun. Ne dedigini bilmeden Allah'm ayetlerinden 
bir ayet getirdin'. Umulur ki; o zamana ula§asm. Eger cimriligm clin
lenildigini, hevesin baglanlldlgm1, her gori.i§ sahibinin kendi gori.i§i.in-
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den ho§la.nd1gm1 goriirsen; kendine bak. 0 zaman, sapltnn§ ol~ar sen 
dogru oldugun siirece sana zarar veremezler. ibn Cerlr der ki : Bize 
Ali ibn Hasan'm ... Damre ibn R:abia'dan naklettigme gore; Hz. Hasan 
bu ayeti okumu§ ve som-a §Oyle demi§ : Hamd Allah'a mahsU.Stur. Bu 
ayetten dola.YI Allah'a hamd ederiz. Ne ·ge<;mi§te, ne de halihaZirda bir 
mii'miii yoktur kii; yanmda onuri ye,ptiklarmdan hO§la§mayari bir mii
nafik · bulunmasm. Said ibn Miiseyyeb der ki : Sen ma'rufu emredip 
miinkerden nehyettikten sonra; kendin dogril yolda oldugun miiddet
<;e, sap1tnn§ olanlar sana zarar veremezler. Bunu ibn Cerir Taberl de 
rivayet . eder. Keza Siifyan es-Sevri kanahy1a Huzeyfe'deii de benzer 
bir rivayet nakledilir. Selef-i S3.lihinden ba§kalan· da bOyle demi§ler
dir. ibn Ebu Hatim der ki: Bize habam ... Ka'b'dan nakletti ki; o, bu 
ayet konu.sunda §oyle demi§tir: ~am kilisesi y1klhp ta'mescid ya:(:nh.rsa 

. ve Asb giyirlli (bir nevi Yemen hirkasi) belirirse, i§te bu ayetin te'vili 
·o zamandlr. 

----- t Z i HI-----

- . 

Allah Teala dinini kemale erdirmi§, bu dini gondererek mu'rninler 
iizerindeki nimetini tamamlami§, .. Kur'an'I peygamberlerin hatemi Mu
hammed Mustafa'ya inzal buyurmU§tur. Hz. Pey:gamber'in yaprm§ ol
dugu hizmetlerle Allah Teala'mn indirdigi Kur'an'da neyi .kasdettigini 
en iyi bi<;imde a<;Iklarm§ ve izah etmi§tir. Mes'ele na.kil ve alnl bakimm
dan kesinlikle sabittir. Bu surenin b~mda bu konuda yeterince bilgi 
ve a~1klama verilmi§tir. 

Bu din kolayhk dinidir. Allah Tea.la'nm bu surede ve Balkara sure
sinde yer alan ayetlerde belirttigi gibi, miisl·iimanlann iizerinden zor
lugu .kaldirnn§tlr. Haec suresinin sonunda abdestle ilgili ayetin a~Ikla
masi ve bu husustaki kolayhklar gelecektir. A'Ia. suresinde de «Sana ko
layli.gi miiyesser kllacagiZll buyurarak kolayhk yoniinden digerlerinden 
iistiin olan §erlati Hz. Peygambere ver~egini ifade etnll§tir. Bu sebeple 
Rasulullah (s.a..) bu dine ccMiisamahah hanif dinill adm1 vermi§ ve ccbu 

· dinin ogecesi giindiizii gibidir.ll buyurarruk vasfetmi§tir. Bu dinin kolay
hgm 'keridLSi oldugunu . iffi.de ederek kolayl~tirmadaki ~1nh~ •belirt
mi§tir. Hz. Peygamber : Bu din kolayhktlr, .kim 'bu dini zorlarsa onu 
maglub eder, buyurmu§tur. Bu hadisi Buhari, ibn Hibban .kami.hyla Ebu 
Said el..JMakberl'den rivayet eder. Rasulullah (s.a.) bir ba§<ka hadiste 

. buyurur ki : Dinin ---'bir ifadede ise dinlerin- Alla.h'a en sevimlisi mii
samahah hanif dinidir. tmam Ahmed, aync;1 BOhan el-Miifred isimii 
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eserinde 'bu hadisi rivayet . eder. Buhari; sahih bablardan birini anlatfr
ken h~iye .olarak bu rivayeti nakleder. Taberani de bu hadisi ibn Ab
bas'tim nakleder. Rasulullah , (s.a.) aynca buyurur ki: Kolayla§tirrmz 
zorl8.§tJ.nn8.ym1z. Miijdeleyiriiz ka~nmaym1z. Bu hadisi Buhari ve MUs
lim Enes'den rivayet ederler. Hz. Peygamber, aynca §Oyle buyurmu§tur: 
Ben sizi bembeyaz bir §eyin iizerinde b1rwktmt Onun gecesiyle giinduzii 
e§ittir. tbn Mace bu ifadeyi Ebu Derda'nm hadisinden nakleder. 

Kur'·an-I Hakim dinin asll ve esas1d1r. Allah Teala onun i~in «Ki
tabda hi~bir §eyi bo§ b1rakmad1k.>l buyuruyor. Aynca onun i~in «Her
§eyi a~lklayan)) diyor. Hz. Peygambere gelince, o da Kur'·an'1 teblig eden 
ve Allah'm kiSaca ifade buyurdugu husfrslardaki maksad1ru ~1klayan 
ki§idir. Nitekim Allah Teala Hz. Peygamber'e hitaben «Sana ancak teb- . 
lig du§er.)) buyuruyor. Bir ba§ka ayette de «Biz sana zikri de indirdik 
ki insanlara, kendilerine neyin indirilmi§ oldugunu a~lklayasm.» Bir 
·ba§ka ayette ise §Oyle buyuruyor «Biz sana kitabl -hak ile indirdik ki 
Allah'm sana g6sterdigi §ekilde . insanlar arasmda htikme9,esin.» 

Bilginler, Kur'an'da zikredilmeyip te siinnette varid olan ahkanun 
peygamberin kendi gol1ii§ii ve ictihad1 m1, yoksa Kur'an'dan ba§ka bir 
vahiy mi oldugu konusunda ihtilaf etmi§leTdir. Allah Teala. §eriati yeni~ 
den Jmrmak i~in Hz. Peygambere izin vermi§ midir vermemi§ midir? 
Bu konudaki ihtil.af me§hurdur. Ancak imam ~afii merhum ikinci ka.
naati tercih.etmi§tir. Nitekim Buhari de Sahih'inde bir ooliim aYirarak 

· §U ba§llg1 atar: Kendisine vahiy nazil olrnad1~ konuda sual sorulunca 
Hz. Peygamber'in bilmiyorum dedigi veya vahiy nazil oluncaya kactir 
cevrub vermedigine dair OO.b. Hz. Peygamber kendi gorfu} ve kiyasiyla 
bir §ey .sOylememi§tir. Qiinkii Allah Teala yukardaki ayet-i kerime'de 
«Allah'm sana gOsterdigi §ekilde>l buyurmu§tur. Keza Buhari bir diger 
OO.b'a da §U b8.§llg1 verir : Hz. Peygamber'in gerek erkek olsun, gerek 
kadm iimmetine ogrettigi §eylerde Allah'm kendisine ogretmesi ve ken
di goru§ ve temsiliyle bir§ey soylememesine dair oob, ismini veriyor. 

Biz deriz · ki : ihtilaf,- s1rf dini hiikiimler konusun.dad1r. · Medeni, 
siyasi ve sa va§ taktiklerine dair konularda ise isti~re etmekle emre
. dilmi§tir. _Nitekim bu konularda kendisi farkll bir goru§e sahib oldugu 
halde, ashabmm gol"icyiinu tercih ettigi mii§8.hade edilmi§.tir. Keza Allah 
Teala Hz. Peygamberi kendi gorii§ilyle amel ·ettigi baz1 davrani§lann
dllon dolay1 itabma muhatab k1l.nu.§tlr. Nitekim bu husfrslar B~r, Uhud 
ve Tebfrk sava§'larmda goriilmii§tiir. Halbuki va·hiyle hareket ettigi ko
nularda pu gibi tlurumlardan hi~birisi soz · konusu olmam1§t1r. 

Rasulullah (s.a.), Allah. Azze ve Celle'den alarak teblig ettigi §ey
lerde ve insanlara din).eriyle ilgili a~Iklamalarmda hatadan masfuldur. 
Nitekim hurma a§1lamas1 'mes'elesinde a§Ilama tarzmm fayd:a verme-
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digini tahmin etmesi iizerine halkm bu tahmine dayanarak a§Ilama 
tarzm1 terk etmesi sonucu o mevsim iiriin elde edememesi iizerine §Oyle 
buyurmu.~tur: Ben sadece tahmin ettim. Binaenaleyh siz beni tahmi
nimden dolaYI muaheze etmeyin. Sactece Allah'·tan size bir §ey soyler
sem onu alm. Qiinkii ben, Allah'a asia yalan isnad etmem. Bir ba§ka 
iffi.dede dogrusu ben de sizin gibi bir be§erim. Dinimizle ilgili bir ko
nuda size bir §eyi emredersem onu alm. §·ayet kendi gorii§iimle bir §eyi 
emredecek olursam; ben de sadece sizin gibi bir be§erim. Bir ba§ka ifa
dede ayru vak'a iizerine; siz, diinya i§lirinizi benden daha iyi bilirsiniz, 
buyurmu§tur. Her iic; rivayeti de Miislim nakleder. 

Allah Teala ge:rek ferdi gerekse mii§terek hayatlannda, gerek ozel 
gere;kse umfuni <,iiinya i§lerinde miisliimanlan kendi ba§lanna ser~t 
birakmi§tlr. Ancak bu konuda bir tek §art vardir : 0 da, diinyalanru 
dinlerine ve §eriatlannm buyruguna degi§memek. IBinaenaleyh islam' 
da aslolan e§yanm miiooh olmas1d1r. Nitekim Allah Teah1; «yeryiiz:iin
de bulunan her§eyi sizin ic;in yaratan O'dun>__ buyu:rmaktadtr. Keza 
«goklerde ve yeryiiziinde bulunan her§eyi size miisahhar kilrm§tlr» bu
yurmaktadir. Milletin yonetimini ve idare i§lerini de §Ura esasma da
yalll1§ ve mii'minleri tavsif ederken ((Onlarm i:§leri aralarmda isti§are 
iledir» buyurmu§tur. Keza ehl-i hall ve akd alan §llra mensubu yoneti
cilere itaati · emrederek bunun Allah ve Rasuliine itaata bagh oldugunu 
bildirmi§tir. idari ve siyasi konulan ·sava§ taktikleriyle Hgili emniyet 
ve korku hallerini, Raslllul'lah'a ve kendilerinden olan yoneticilere bi
rakmalariru ongormii§tiir. Nitekim bu husus, Nisa suresinde yer a1mak
tadir. Bu 'iimmete Kur'an'la ~raber bir de olc;ii verrni§tir. Nitekim aym 
ol¢leri daha onceki peygambe:dere de ve~ti. Bu Ol~ii; ilim ve ba
siret ehli olan k~ilerin, biikiimlerin uygulanmas1 i~in ictihad yapmala
nru ve delil, beige ve hiikiimlerde ada..letle, e§itlige dayanmalanm on
gormii§tiir. Bunun siinnetten en a-c;Ik deliU, Rasulullah'm iimmetin i§ini 
sava§, ban§ ve gene! idare zamanlannda mii'minlerin arasmda bilgi 
sahipleriyle ansar ve muhacirin biiyiiklerinin yer ald11P saygr deger ki
§ilerin gorii§lerine ba§vurarak uygulamasmda · gorebiliriz. Keza Muaz · 
ibn Cebel'i Yemen'e gonderdigi s1rada, ictihadla hiikiim vermesine mii
saadelerini gormekteyiz. Ote yandan; hakim, hiikum verir ve ictihad 
eder de isabet ettirirse ona iki miikafat vard1r. Hiikiim verir ictihad eder 
ve yamhrsa ona bir mrlikafat vard1r, hadisinde gormekteyiz. Bu hadisi 
Amr ibn A:s kanahyla Buhari rivayet etmi§tir. Ebu Hiireyre ve Ebu Se
leme'nin de · bu konuda ona uyduklan nakledilir. 

Allah Teala islam'I insanllgm ruhi ve bedeni i§lerinde kemale er
mesini saglayah dosdo~ yol . kilmi§tlr. Ve onun diinyevi ve uhrevi 
saadete vesile olrnas1,m murad etmi§tir. i'tikad ve ibB.det gibi uhrevi 
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mutluluga eri§ilen ruhi mevzularm zaman ve yerin degi§mesi ile de• 
gi§mesi icab etmedigi i~in Allah onun ashm ve detaylanm 'taim&rn.laya
rak kemale erdirrni§tir. Bu konuyu nasslarla ~ep~evre kU§atmi§ ve bir 
daha peygamberden sonra hi~bir insanm o konularda fazla veya eksik 
bir '§ey koymasma miisaade etmemi§tir. Kami ve siyasi konular gibi 
di.inyay1 ilgilendiren huslislar iaman ve mekanin degi§mesiyle degi§e
cegi i~in islam bunlann temel esaslanm ve isi'am'm geldigi ~agda ihti
ya~ duyulan detaylanm ac;lklami§tlr. Bu dinin fevkalade miikemmelligi
nin delillerinden birisi de bu gibi konularda varid olan nasslann her 
zaman ve her yerde be§erin menfaatiyle UYll§ur bi~imde yeralrm§ ol
maSidir. Yoneticiler, §lira ve ictihad gibi zikri ge~en vasital'arla en iyi 
Ol~i.iyii kurarak en dogru yolu bulma imkamna :kavU§mU§lardir. 

Yukarda anlatllanlan iyice di.i§iinen kimseye Hz. Peygamberin mi.i'
minlerin kendisine sordugu ve cevablandmlmas1 halinde hi.ikiimlerin 
~ogahp, dinin zorla'§masi ihtimali :bulunan problemleri fazlaca sorrna
Iarmdan hO§lanmaYI§Imn hikmeti ac;1ga ~1km1§ oluyor. Keza o hi.ikmiin 
indigi asra uy,gun olup ta daha sonraki insanlann faydasma elvert§li 
olmayacak di.inyevi ahkamlann a~Iklanmasma vesile olaca'k sorulardan 
nehyetmesindeki hikmet a~Iklamm§ oluyor. Bu iki ayetin ac;Iklanmasl 
hususunda bu konu varid olmu§tur. Bir8JZ sonra 'bu konuda yet alan 
oteki hadisleri ve haberleri ac;Iklayaca~. 

( ..... .......... .. .. ... .. ) 
Bu sebeple Selef-i Salihin yeni olaylar ihdas etmeyi ve bid'atlar ~~

karrnaYl zemmetmi§ler, stinnete ve Kitab'a,_ sanlmay1 tavsiye ederek 
dinde re'y ve klyas yoluna ba§vurrnayt yasaklami§lardir. Vuku 'bulma
·IIDJi konularda kendilerine soru soruldugu zaman ozellikle bu konuda 
fetva vermekten kac;mmt§lar ve ~ekinmi§lerdir. ~eriatm derinligini :bil
meyen baztlan ise, bu konuda ktyas ve re'y kapiSiru ac;mt§lar, iba..det ve 
muamelelerle ilgili bi.itiin konularda pek~ok teferruat :bulmaya ~all§
ffil§lardir. Bu teferruatm biiyiik bir kiSmi kavli ve dini siipnete tama
men aykln olmu§, bir kls'Im da uy:gun di.i§memi§ ama aykm da olma
mi§tir. Ancak bu konular, - insanlara rahmetinin eseri olarak Allah'm · 

· .. ,~~Iklamadigi hususlar arasmda yer a~mi§tir. Bu ac;Iklamayl§ Allah'm 
· . ha§A unutmasmdan degil, kullarma rahmetindendir. Bu konularda hi.i-
. kiim ~Ika:rmaya <;ah§an bilginlerden b~r kiSmi huccete dayanan sahib 

kurallar ve esaslar vaz'etmi§ler, bir ktsmi da hi~bir huccete ve delile 
dayanmaz olmU§tur. BaZI bilginler bu usul ve kaidelere hie; bagli bu- · 
lunmazken, digerlerinin bu kaidelere gore §U helaldir, bu haramdtr, 
diyerek hiikiim ~Ika~rmalanru, bu noktada c;arplk yollara siiriiklenmele
rini ve ~Ikmaz giizergahlara dalara;k ogrenilmesi ror miikellefiyetler 
getirmelerini k~bul etmemi§le.rdir. Bu sozlerden birc;ogunu uygulamak 
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miimkiin olmanul} bu sebeple ferdler ve topluluklar ona baglanarak 
ak1llanm yitirmil}ler ve mU.sliimanlar arasmda §iipheler c;ogalrm§tlr. 
isl·am'a davetyolunda en onemli zorluklar buradan ne§'et etmi§tir. Na
killerin sahih olanma ba§vurup tarti§IDah olanlarda mes'eleyi Alla:h ve 
Rasuliine havale etme ve taklidden kac;mma gibi Selef-i Balihi'nin tut
m~ oldugu yola daha sonraki bilgiriler de bagh kalmt§ olsalard1 bu 
anlattlgimiz noktaya dii§mezdik. 

islam, tevhid ve birlik dinidir. Tefrikadan ve ihtilMdan en ag,.r 
§ekilde nehyetmil}tir. Allah Teala «Topluca Allah'm ipine sanlm ve 
aynllga dii§meyin.» buyurmaktad1r. Bir diger ayet-i kerime'de ise «Ay
nhga dii§iip kendilerine apac;1k belgeler geldikten sonra ihtilat edenler 
gibi olmaym.» buyurmaktadtr. .. Kitab ve siimiette bu ve benzeri nass
lar, mfusliimanlan tefrika konusunda ·c;ok agtk olarak uyarmakta ad1m 

· ad1m eski toplumlann izinden gide,rek oncekilerin girmi§ oldugu ay1 
inine dii~ekten kac;mdmnaktadir .. . 

Re'y ile go~ beyan etme c;ogalmca, eser ehli re'y ehline kar§I 
. c;Ikml§lar ve halkl da onlara kaT§I gelmeye c;agirmi§lardir. Boylece ah
kam bilginleri; eser ve hadis ehli, re'y ehli olmak uzere iki k1sma aynl
mi§tir. Her iki grubun imamlan da dinde taklidden nehyeden ihlash 
mu'minler idiler. Sonra c;e§itli goru§ler ortaya c;1ktl. Bid'atlar zuhur ~tti . 
Birc;ok ld§i tek bir k~inin miidafii oldu. Boylece . halk arasmda taklid 
yay1ld1. Bilgi kayboldu. Halk, delil . getirmede bagurunzll~ terk ettigi 
ic;in bilgisizlik c;ogald1. i§te bu iimmetin dini ve diiny:as1 ile ilgili konuda 
her derdin ve musibetin esas1 bu aynhk olmu§tur. 

Bu funmet hic;bir zarnan dalalet iizere birlel}memi§tir. ilk asirda
kiler kendi devirlerinde c;1kan bid'atlara kapilmami§lardi. c;ok az1 miis
tesna biiyUk c;ogunluk hak riizre sebat etmi§ti. Hak zay1f dii§iip bagim
siz bilginlerin olriimii neticesinde ilim ortadan kalk1p cehalet yayllmca, 
halk kendileri gibi mukallidleri taklid etmeye ba§ladl. Ancak her asir
da siinnete baglanan, bid'atl reddeden, hak iizre kaim bir taife bulun
maktaydL Ne gariptir ki, bunlar insanlar arasmda yabanc1 kald1lar. 
Hakka haglanmak ve islam ic;in yalmz kalmak konusunda sahih hadis
lerin misdak1 oldular ... 

K1sacas1 sunnetin destekc;Ueri oncekilerden bir grup sonrakilerden 
de az bir kitle oldu. ic;lerinde giic;liileri de vard1, zaYJflan da. Yumu§ak 
konu§anlarl da vard1, sert konu§anlan da. Miibalaga edenleri de vard1, 
k1sanlan da. EndiilU.s bu bak1mdan §arktan iistiin c;1km1§ ve as1rlarca 
sonra, c;ok iyi tarti§an, ifladesi belig olan muhaddis fakih ve usul bilgini 
degerli bir imam c;Ikarmi§tlr. Bu V. yiizy1lm miiceddidi olan Ebu Mu
hammed Ali ibn Ahmed ibn ·said ibn Hazm'd1r. 0 f1klh usulii ve fiiru'u 
konusunda kitablar tasnif ederek k1yas1 y1km1§ ve nasslann hiikiimle-
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rini en a~Ik §ekilde ortay~ koymu§, re'y taraftarla:hru en son noktalara 
kadar uzakla§tnnu§tlr. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VII, 138- 144). 

-------;oOoi----

106 - Ey iman edenler; herhangi birinize ohim gelip 
_<;attig1 zaman, vasiyyet an1nda arart1zda ya adalet sahibi 
iki ki~iy.l veya yolculukta olup ta ba~Iruza 6h1m musibeti 
gelmi~se, sizden olmayan iki ki~iyi ~ahid tutun. Onlardan . 
~iipheleniyorsaruz, namazdan sonra ahkoyars1n1z da AI- _ 
Iah'a ~oyle yemin ederler: Akraba bile olsa yeminle hi9 
bir degeri degi~tirmeyecegiz, Allah'1n ~ahidligini gizleme
yecegiz, yoksa elbette giinahkarlardan oluruz. 

107 - .;>ayet onlann aleyhinde ger9ekten bir vebale 
hak kazanm1~ olduklan ortaya 91karsa, onlarm aleyhle
rine hak iddia ettikleri iki ki~i; · bunl&nn yerine geQer. Ve; 
bizim ~ehadetimiz onlann ~ehadetinden · daha dogrudur, 
biz haddi a~madlk, 0 takctirde' biz dogrusu, zalimlerden 
oluruz, diye Allah' a yemin ederler. 

108 - Bu, ~ehadeti geregi gibi yaprrialanna veya ye
minden sonra yeminlerinin reddedileceginden korkma.Ia
nna daha yak1ndlr. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah, 

· fas1klar giiruhunu hidayete erdirmez. 
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Gurbette Oliim ve ~ehadet 

Bu ayet-i kerlme 90k onem1i bir hukmu ihtiva etmektedir. Bumui 
rnensuh oldugu da sQ~lenir. Bu rivayeti Avfi, Abdullah ibn Abbas'dan 
nakleder. Hammad ibn Ebu Silleyman, ibrlthim'den bunun mensuh ol
dugunu nakleder. ibn Cerir'in .sOyledigine gore; ~ogunlugu te§kil eden 
ba§kalan da bu ayetin muhkem oldugunu soylemi§leroir. Onlar; men
suh oldugunu soyleyenlerin, bu kanaatlanm beyan etmeleri gerektigmi 
bildirirler. 

ccEy iman ede:nler; herhangi birinize oliim gelip c;att1~ mman; 
vasiyyet anmda, aramzda ya ada.let sahibi iki ki§liyi, ya da yolculukta 
olup ta ~1mza oliim musibeti gelmi§Se, ·sizden olmayan iki ki§iyi §ahid 
tutun» kavli; w-amzda §ahid tutun kavldnin haberidir. Denildi ki : Bu 
ifadenin takdirinde iki ki§inin §'Ahid tutuJmas1 ongoriilmii§tiir. ccAdalet 
sahibi» kavli de bu iki k:i§inin niteligidir ki, §ahid tutulacaklann adaiet 
sahibi olmalan gerekir. 

ccSizden» yan1 miisliimanlardan. Cumhur ooyle dedi. Ali ibn Ebu 
Talha, Abdullah ibn Abbas'dan; ccsizden adalet sahibi oo k:i§i» kavlin
den maksad, miisliimanlardan, demek oldugunu soylerni§tir. Bunu ibn 
Ebu Hatim rivayet eder ve der ki: Abide, Said ibn Miiseyyeb, Hasan, 
Miicahid, Yahya ibn Ya'mer, Siiddi, Katade, Mukatil ibn Hayyan ve 
Abdurrahman ibn Zeyq ibn Eslem'den de bu §ekilde bir Tivayet nakle
dilir. ibn Cerir der ki: Ba§kalan da; ccsizden adalet sahibi iki ~i» kavli 
ile vasiyyet edenin. kabilesinden iki ki§inin gerek oldugunu st>ylemi§
.lerdir. ikrime, Abide ve daha ~kalarmdan da bu gorii§ rivayet edilir. 

;cSizden olmayan iki ki§iyi.» ibn Ebu Hatim der ki : Bize babam ... 
Said ibn Ciibeyr'den nakleder ki; ibn Abbas bu Hade ile miisiii:man ol
mayanlaT, yani ehl-i kitab kasd edilmi§tir, demi§tir. Sonra ibn Ebu Ha
tim der ki: Abide, ~iireyh, Said ibn Miiseyyeb, Muhammed ibn Sirlri, 
Yahya ibn Ya'mer, iKrime, Miicahid, Said ibn Ciibeyr, ~'bi, ibrahim 
en-Nehai, Katade, Ebu Miclez, S\iddi, Mukatil ibn Hayyan ve Abdur
rahman ibn Zeyd ibn Eslem'den de benzer §ekilde rivayet edilmi~tir. 
ibn Cerir'in ikrime ve Abide'den naklettigine gore; ccsizden» kavli ile, 
vasiyet edenin kabilesi kasdedil~tir. ccSizden olmayan iki ki§in kavli 
ile; V'a.Siyet ediien.in kabilesinden olmayanlar ka.sdedilmi§tir. ibn Ebu 
Hatim'tlen de benzer bir rivayet nakledilir ki; Hasan el-Basri ve Ziihri 

. merhfunlar da aym sekilde tefsir etmi§lerdir. 
ccYolculukta olvp ta ba§Imza oliim-musibeti gelrni§Se.» Mii'minle

rin bulunma~I halinde zimmilerin §ahadetlerinin caiz olmas1 i9in bu 
iki §art vard1r. Once sefer hali olacak ve Kadi ~iireyh'in 391kladig1 gibi, 
vasiyyet bulunacakt1r. ibn Cerir der ki: Bize Amr ibn Ali ... ~iireyh'-
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den §oyle dedigini nakletti : Yahudi ve htristiyanm §Ahidligi seferde 
ca;iz olur ve seferde de ancak vasiyyet ic;in ge~erlidir. Sonra Tabeli, bu 
rivayeti Ebu Ktireyb kanallyla ... Kadi §tireyh'den nakleder. Benzer bir 
rtvayet, Ahmed ibn Hanbel merhumdan da nakledilmi§tir. Bu mese·le, 
Ahmed ibn Hanbel':in mtinferid kaldl~ konulardan birisidir. Qtinkti di
ger tic; mezheb imam1, bu konuda ona muhalefet etmi§'ler, z~erin 
mtisltimanlara §ahadeti caiz degildir, demi§lerdir. Ebu Hanife ise bir
birlerinin arasmdaki konularda §ehadetleflini caiz gormii§tii>r. ibn Cerir 
der k:i: Amr ibn Ali ... Ztihli'den §6yle dedigini nakletti: Stinnet-i se
niyye; ister hazarda, ister seferde olsun, kafirin §ehadetinm caiz olma
dtgl -konusunda carl olmu§tur. §ehadet, ancak mtisliimari ic;in gec;er
lidir. ibn Zeyd de·r ki: Bu ayet; yanmda miisliimanlann bulunmachgt 
bir ki§inin vefatl iizerJne, nazil olmu§tur. §oyle k!i; islam'm ba§langtg 
devr:inde yeryiizti . harb diyan, insanlar da katirler iken, vasiyyetle bir
birlerine varis olurlardt. Sonra vasiyyet neshed!ildi, farzlar :ikfurne edildi. 
insrunlar farzlarla amel ettiler. Bu rivayeti ibn Cerir naklederse de tize
rinde durulmas1 gerekir. Allah en iyisini bilendir. 

· ibn Celir der ki: «Herhangi birinize Oltim gelip c;atttg1 zaman; va
siyyet anmda aramzda ya sizden adaJet s·ahibi iki ki§iyi veya yolcul ukta 
olup ta ~1mza Oliim musibeti gelmi§Se, sizden olmayan iki ki§d.yi §ahid 
tutun)) kavli konusimda ihtilat edilmi§tir. Bunlara vasiyet edilmesi mi 
k·asdedilmi§tir, yoksa §ahid tutulmalan m1 kasdedilmi§tir? Bu konud:a 
ik'i gorii§ varchr. Birincisine gore; onlara vasiyyet edilmesi gerekir. Ni
tekim Muhammed ibn ishak .. . Abdullah ibn Kusayt'tan nakleder ki; 

· o, §oyle demi§: Abdullah ibn Mes'tld'a bu ayet soruldugunda §Oyle de
di : Bir ki§i yolcu ise ve beraberinde de mal varsa, kaderi gelip ~atrm§Sa; 
miisliimanlardan iki ki§i bulursa mal1m onlara verir ve yine bununla 
alakall ohtrak iki mtisliimam §ahid tutar. Bu rivayeti ibn Ebu Hatim 
nakletmi§se de inklta' vardtr. ikinci kavle gore; bu iki ki§i §ahid ola
caklardtr. Bu hustls, ayet-i kerime'nin akt§tndan da agtga gtkmaktadlr. 
Eger ilm ki§iyi bulamazsa; onlarla beraber aym vasf1 haiz olan yan:i §e
hadet ve vesayet vasftm haiz olan tigtincti ki§iye vasiyet eder. Temim 
ed-Dari ve Adiy'.nin ktssasmda oldugu ~ibi. ill§'allah yakmda bu konu 
gelecektir. ibn Cerir zimmilerden iki ki§inin §ahid ktllnmastm mti§kil 
gormti§ ve demi§tir ki : Biz, §ahidin yemin ettigi bir hiiktim bilmiyoruz. 
Bu hiikiim ba§hba§ma mtistakil bir hiiktim de olsa, ayet-i kerime'nin 
ihtiva ettigi hiikmti <>nlemez. Ve btitiin htiktimlere ktyasla gegerli ol
masi gerekmez, c;iinkii bu ozel bir yerde, ozel bir §ehadete has bir hii
ktimdiir. Bu konuda baz1 §eyler bagt§lanmt§tlr ki, aym §eyler ba§ka 
yerde bagt§lanmaz. Eger §tiphe karineleri bulunursa, ayet-i kerime'nin 
delalet ettigi gibi bu §ahid yemin eder. 
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«Onlardan §iipheleniyorsaruz nama.zdan sonra ahkoyarsamz da 
Allah'a yemin ederler.» ibn. Abbas; ikindi namaZmdan soma, diye tef
sir· · etmi§tir. Said ibn Gubeyr, ibrahim · en-Nehai, Katade, ikrlme ve 
Muhammed ibn Sirin de bOyle <lemi§lerdir. Zuhri ise; miisltimanlann 

. 'klldigi namB,zdan sonra, diye te~sir etmi§tir. Suddi; ibn Abbas' dan o 
iki ~hddin dindne gore icra edilen ibadet demek oldugunu, beldrtir. 
Ayette kasdediien mana §Udur : Bu iki §ahid, halkm toplandl~ ce., 
mfuatla namazdan sonra gelirler ve onlann hlyanet veya. hile yaptlk
larmdan §Uphelenirseniz, Allah adma bu konuda yemin ederler. «Ak
raba bile olsa yeminle hi<;bir degeri degi§tirmeyecegiz» derler. Mukatdl 
ibn Hayyan der ki : · Fani ve ge<;ici dunyamn az bir degerine, ahireti 
degi§meyecegiz, Allah'm §ahidligini gizlemeyecegiz, derler. Aleyhinde 
§ehadet edilen kii.mse; bizim yakm1m1z da olsa ona iltirnas ·gertmeye
cegiz ve Allah'm §ehadetini gizlemeyecegiz, derler. Allah §ehadet ko
nusunun onemini buyutmek ic;in &ehadeti kendi zatma izMe etmd§tix. 
Baz1lan bu son kiSml ( ·:. ~\,.! ~~,). §eklinde mecrfu olarak okumu§
iardrr. Bunu ibn Cerir Amir e§-~a'bi'den nakleder. BaZJ.lan da bu kLSml 
( .Iii~\,.!~~, ) §eklinde okumu§lardir. Ancak birinci k1raet me§hur 
olan k1raettir. «Yoksa elbette giinahkarlaroan oluruz.» Yani biz §eha
deti tahrif etmek, degi§tirmek, yerine bir ba§ka §eyi soku§turmak veya 
kiull'iyyen gizlemek gibi bir §ey yapacak olursak; elbette gunahkarlar-
dan oluruz. · 

«§ayet onlann aleyhinde ger<;ekten bir vebale hak kazanmi§ olduk
lan ortaya <;Ikarsa» yani vasiyyet edilen bu iki §ahidin dtirumu a~ti
nhr ve vasiyyet edenin malmdan bir §eyi gizleyip saklachklan ortaya 
<;lkansa ve bu durum onlarm aleyhinde belirginlik ka~amrsa; onlann 
aleyhlerine hak iddia ettikleri ik;i ki§i onlann yerine ge<;er. Cumhur'un 
klraeti ( ~l:J,~I ~ ~~ ) &ekHndedir. Ali, Ubeyy ibn Ka'b, Hasan el
Basri'nin ise bu '"son k1sm1 ( ~l:J,~I ~ ~~ ) §eklinde okuduklan ri
vayet edilmi§tir. Hakim Miistedrek'inde ishak ibn Muhammed kana
llyla ... Ali ibn Ebu Talib'den nakleder ki ; Hz. Peygamber bu ayeti 
( ~l:J,~I ~ ~~ ) §ek1inde okumu§tur. Sonra Hakim; bu rivayet, 
MusHm'in §artma gore sahihtir, ancak onu ne Buhari, ne de Muslim 
tahric etmemi§lerdir, der. Aralarmda ibn Abbas'm hulundugu bir ba§~ 

ka grub ta bu ayetd §U §ekilde okumU§lardlr ( v.:Jj)'j ~ ~\ ) . Hasan 
el-Ba:sri de bu ayeti §U §ekilde okumu§tur ( ~~,~1 ~~I ) . Bunu ibn 
Cerir nakleder. Cumhur'un k1raetine gore; mana §i:iyle olur: Ne zaman 
~bih -bi.r: haberle onlann h1yanet ettikleri ortaya <;1karsa; vasiyyet ede
nin b1rak~Igi mala hak kazanan varislerden iki ki§<i kalksmlar, o mala 
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kendilerinin vans olmak hakkma daha laYlk olduklanru belirtsinler 
ve «Bizim §ehadetimiz onlann §ehadetinden daha dogrudun> diye ye
min etsinler. Yani onlann luyanet ettikleri dogru, sahih ve sabittir, 
diyerek onceki §ehadetlerin.in daha hakh oldugunu soylesinler. Ayr1ea; 
biz haddi a§madik, desinler. Onlarm h1yanet ettiklerine dair soztimtiz
de haddi a§ffiadlk, desinler. «0 takdirde dogrusu biz zalimlerden olu
ruz.)) desinler. Eger biz bu iki ki§i aleyhinde yalan §ahidlik edersek; 
zalimlerden oluruz. Bu yemin, varisler i~indir. Bu gibi durumda onlarm 
soztine ba§vurulur. Levs halinin katil cephesinde ortaya ~1kmas1 ha
linde; maktultin sahiblerinin yemin etmesinde oldugu gibi. Bu gibi du
rumda katilin hak sahd.pleri yemin ederler ve kendilerine hakk1 verilir. 
Nitekim ,Ahkam kitablannm Kasame bahsinde bu konu belirlenmi§tir. 
(Levs hall; maktultin oltimtinden once: Beni falanca oldtirdti, diyerek 
ikrar ettigine bir §ahidin §ehadet etmesi veya iki §ahidin onlar arasm
da dti§manllk ya da tehdid ve benzeri durumlar olduguna §ehadet et
mesi halidir.) Stinnet-i Seniyye'deki uygulama da; bu ayet-i kerime'nin 
delalet ettigi §ekilde cereyan etlll1i.§tir. Nitekim ibn Ebu Hatim der ki : 
Bana babam... Temim ed-Dari'den bu ·a yet konusunda §Oyle dedigini 
nakletti : Benden ve Adiy ibn Bedda'dan ba§ka halk beraet etmi§ti. iki 
luristiyan vard1. islam'dan once ~am'a gidip gelirlerdi. Bir kerresinde 
ticaret maksad.1yla ~am'a gelmi§lerdi, onlaca Sehm kabilesinin kolele
rinden Btideyl ibn Ebu Meryem ad1 verilen bir ki§i de ticaret maksa
diyla katllrm§tl. Onun elinde ticaretinin en btiytik k1smm1 te§kil eden 
gtimti§ten bir kab vard1. Btideyl hastalandi ve ikisine buuu vasiyyet 
ederek, birakt1g1 maim ailesine ula§tmlmasml soyledi. Temim der ki : 
Adam oltince; biz, o kab1 aldlk ve bin dirheme sattik. Sonra ben ve Adiy 
ibn Bedda bu paray1 aram1zda payla§tirdlk. Ailesinin yamna geldigi
mizde, beraberimizde bulunan §eyleri onlara verdik. Ailesi o gtimti§ kabi 
ara§tlrdilar ve bu konuda bizden sual ettiler. Biz de; bundan ba§ka bir 
§ey b1rakmad1 ve ba§ka bir §ey vermedi, dedik. Temim ed-Dari der ki : 
Hz. Peygamber'in Medine'ye gelmesinden sonra mtisliiman oldum. Mtis
liiman olunca, bu durumdan rahats1z oldu111. Ailesine vanp durumu bil
dirdim ve kendilerine be§ytiz dirhem verdim. Arkada§Imm da aym mik
tan ald1gm1 haber verdim. Onu yakaladllar ve dinlerine gore onemli 
.say1lan bir tarzda kendisinden yemin etmesini istediler. 0 da yemin 
etti. Bunun tizerine Allah Teala : <<Ey iman edenler; herhangi birinize 
oliim .gelip ~attlg1 zaman vasiyyet arunda araruzda. ~ .)) ayetl. nazil oldu. 
Amr ibn As ve onlardan bir ba§ka ki§i daha kalkarak yemin ettiler ve 
bunun tizerine Adiy ibn Bedda'mn elinden be§ytiz dirhem ~ekilip almdl. 
Ebu isa et-Tirmizi ve ibn Cerir bu rivayeti Hasan kanallyla, Muham
med ibn ishak'dan naklederler. Muhammed ibn ishak'm ifadesi §OY-
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ledir: Onu Ra.sulullah (s.a.) m ya.runa getirdiler. Hz. Peygamber, on
lardan belge iste}lince, bir beige gosteremediler. 0 za.man kendi dinle
rine gore biiyiik say1lan bir tarzda yemin etmesini istemelerini buyurdu. 
Adam yemin etti. Bunun iizerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. 
Ayetin niizUlundan sonra, Amr :ibn As ve bir ba§ka adam kalkarak ye
min ettiler. Boylece Adiy :ibn Bedda'nm elinden be§yiiz dirhem ~ekilip 
almd1. !Sonra Tirmizi bu hadisin garib oldugunu, isnarurun sahih olma
digmi ve Muhammed ibn ishak'm bu hadisi naklett!igi Ebu Na.dr'm 
Muhammed ibn said oldugunu, hadis bilginlerinin onu metruk saydik
lanm bildirir. Sonra der ki : Biz Salim Ebu Nadr'm Ebu Salih'den ri
vayet ettigini bilmiyoruz. Ancak Abdullah Ibn Abbas'dan bu §eklin di
§Inda ozet olarak bu hadise rivayet edilm~tir. ~oyle ki Siifyan :ibn Ve
ki. .. Abdullah :ibn Abbas'da;n nakletti ki; o, §oyle demi§ : Sehm ogullan 
kabilesinden bir ki~i Temim ed-Dari ve Adiy :ibn Bedda ile birlikte yola 
~Iktllar. Sehm kabilesinden olan ki§i miisliiman kimsenin bulun
ma:digi bir yerde oldii. Onlar, adamm biraktii?;l e§yaYI ailesine getirdik
lerinde, altmla siislenmi§ giimii§ bir kab1 kaybettiler. Ra.sulullah (s.a.) 
onlara yemin ett:Jirdi ve kab Mekke'de bulundu. Kab1n sahtpleri; biz, onu 
Temim ve Add.y'den satm ald1k, dediler. Sehm kabilesinden olan adamm 
yakmlarmdan iki ki§i kalkarak, Allah adma kendi §ehadetlerinin daha 
dogru olduguna ve kabm arkada§larmm yamnda bulunduguna dair ye
min ettiler. I§te bu ayet onlar hakkmda nazil oldu. Ebu Davud da aym 
vak'ay1 Hasan :ibn Adiy kanallyla Abdullah :ibn Abbas'tan nakleder. 
Sonra Tirmizi; bu hadis, h'a.sendir, garibtir, der. Bu, Ibn Ebu Zaide'nin 
hadisidir. Raviler arasmda yer alan Muhammed Ibn Ebu Kas1m, Kufe'
lidir. Onun hadisinin saglam oldugu soylenir. Bu k1ssa rniirsel olarak 
tabiinden bin;ok ki§iden nakledUrni§tir. Bunlar ara.smda :ikrime, Mu
hammed ibn Sirin ve Katade bulunmaktad1r. Onlar yeminin ikindi na
rnazmda;n sonra oldugunu belirtmi§lerdir. Bu rivayeti ibn Cerir Taheri 
nakleder. Keza miirsel olarak Miicahid, Hasan ve Dahhak'dan da bu 
vak'a nakledilir. Bu da olaym Selef-i Sal::ihin ara.smda §6hret bulduguna 
ve dogruluguna delalet eder. 

Keza bu k1ssanm dogruluguna delil olarak Ebu Ca'fer ibn Cerir 
Taberi §U rivayetleri nakletmektedir : Bana Ya'kub. .. ~a'bi'den nak
letti ki; rniisliimanlardan bir ki§i Dakuka (Erbil ile Bagdat arasmda bir 
yer) da olmek iizereydi. Ancak adam 6liirken kendisine miisliimanlar
dan vasiyyet edecegi bir ki§i bulamad1. Ehl-i Kitab'dan iki adam1 §ahid 
tuttu. Bu iki ki§i Kufe'ye geldriler ve Ebu Mftsa el-E§'ari'ye durumu ha
ber . vererek, adamm b1rakt1gi mallan ve va.siyyetini takdim ettiler. 
E§'ari dedi ki : Boyle bir olay Rasulullah devrinde cereyan ettiginden 
bu yana heniiz cereyan etmemi§tir. Ebu Mftsa el-E§'ari adamlara ikin-
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diden sonra Allah adma. yemin ettirerek · h1yanet etmediklerini, yalan 
soylemediklerin!i, adamm soyledi:klerinde degi§tirme yapmadlkla.nn1 ve 
hic;bir noktay1 gizlemedikler1n1 belirttiler. Getirdikleri vasiyyetin ada
rom vasiyyeti, e§yanm da adamm e§yasi oldugunu soylediler. Ebu Musa 
el-E§'ari, bu iki ki§inin §ehAdetini tasdik etti. Sonra ibn Cerir Taberi, 
Amr ibn 1\li ,~anallyla ... E}a'bi'den, Ebu MU.S·a el•E§'ari'nin Dakuka'da 
hukiim verdigini nakleder. f}a'·bi'den na.kledilen bu iki, rivayetin isnaru 
ve Ebu MU.Sa'ya atf1 sahihtir. Ancak Taberi'nin; Rasulqllah (s.a.) dev
rinde olandan sonra bir daha cereyan etmemi§ bir durumdur, sorunii 
_ac;Iklamasr .-Allah bil1r ya'- §Oyledir: Ebu Musa el-E§'ari bu soziiyle 
Temim ve Adiy ibn Bedda'nm ktssasuu kasdetnti§tir. Bilindigi gibi, 
Temim ibn Evs ed-Darinin m1isliiman olU§u hicretin dokuzuncu sene
sine rastlar. Binaenaleyh bu, hUkmiin daha sonra olmasm1 gerektmr 
ki, onun mensuh oldugunu soyleyenlerin bu konuda ~Iklaytc1 delil ge-
tirmeleri geyekix. Allah en iyisini bilendir. . 

· EsbAt, Siidcli'den nakleder ki, Allah Teaia'nm : <<Ey iman edenler; 
herha.n~ birinize oliim gelip ~a-tt1g1 Za.man, va.siyyet anmda aramzda 
ya sizd.en adalet sahibi 1kl. ki§iyi veya yolculukta olup ta ba§Imza oliim 
mU.sibeti gelmi§Se, s.izden olmayan iki k~iyt §ahid tutun.» kavl:iyle soz 
konusu edilen vasiyyetin; Oliim anmda oldugunu soyle~tir. ~i ole
cegi zaman, va.siyyet eder ve m1isliimanlardan iki k:i§iyi de lehinde ve 
aleyhlnde olan konulaz:da §ahid tutar. Siiddi der ki : Hazarda durum 
ooyledir. Seferde ise .«Sizden olmayan iki k~i~» hiikmii caridir. Bu 
ki§iye seferde iken oliim gelir c;atar, yanmda miisliimanlardan :ldmse 

. bulunmaz. Bu takdirde Yahudi veya H1ristiyan veya MecU.Silerden iki 
k!i§iyi ~nr ve onlara vasiyyet ederek mii·asm1 verir. Onlar da bunu 
kabul ederler. Olenin rulesi, vasiyyete raz1 olur ve kabul ederlerse; gayr-1 
miislim olan o iki ki§i kendi hallerine birakihrlar. E}ayet §iiphelenJrlerse, 
konuyu hakime gotiiriirler. i§te Allah Teala'nm <<Onlardan §iipheleni
yorsamz, namazdam sonra alikoyar:Sm1z da Allah'a yemi~ ederler.» kav
llilin manas1 budur. Abdullah ibn Abbas der ki: Ben, Ebu MU.Sa ~1-
E§'ari'rtin evine ·gelmi§ olan iki gavuru goriiyor gibiydim. Ebu Musa 
.sayfayt ~t1. 6lenin ailesi, vasiyyet;i reddedip bu iki ki§iyi ruyanetle tav
sif ettiler. Ebu MU.Sa, ikindiden sonra onl'ara yemin ettinnek istedi. 
Ben, kertdisine dedim ki ·: Bunlan dkindi namaz1 alakadar etmez, sen 
kendi dinlerindeki ibadetlermden sonra onlara yemin ettir. iki ki§i 
kendi di.nlerindek!i ibadetten sonra durdurulup yemin ettirildiler. Ye
m.inleri §Oyle olur : Akraba da olsa, biz Allah'm yemimru az bir degere 
degi§Illeyiz ve Allah'm §ehadetini gizlemeyiz, aksi taikdirde giinahkar
lardan oluruz, derler. Sonra arkada§lanrun §Oyle vasiyyet ettig1ni ve 
terkettikleri e§yamn da. §unla.r oldugunu belirtirler. imam yemin ettir-
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mezden On.ce, o iki ki§iye der ki : Eger dogruyu gizler veya h1yanet 
ederseniz, slzi milletinizin oniinde rezil ederim, §ehadetinizi kabul et
mem ve sdzi cezalrund1rinm. imam o ki~ere bi)yle deyince; bunun, §e
had.eti dogru §ekilde yerine getirmelerine en ~ok ihtimal veren unsur 
oldugu ~1kt1r. Bu rivayet1 ibn Cerir Taberi nakleder. Aynca bir ba§ka 
rivayette der kd : Bize Hiiseyin .. . ibrahim ve Said ibn Cubeyr'den nak
letti ki; onlar bu ayet konusunda §6yle demi§ler. Ki§i seferde iken, Olti.m 
gelip ~at&rsa; miisliimanlardan iki ki§iyi §Ah!id tutsun. Eger miis·lu
manlardan. iki kh}i bulamazsa, Ehl-i Kitab'dan i.ki ki§iyi §ah!id etsin. 
0 ki§iler;· olenin terkettigi e§yfusml getirdi:klerinde bunu kabullenir- . 
lerse, sozlerine itibar edilir . . Eger olenin varisleri o ki§ileri itham eder
lerse; ikindi namazmdan sonm onlara yemin ettirilir * yeminde; Al
lah adma soyleri'z ki; biz, bu §ehadeti gizlemedik, ya.lan .sOylemedik, 
h1yanet etmedik ve ifAdeyi degi§tirmedik, derler, 

Ali ibn Ebu Talha, Abdullah ibn Abbas'm bu ayetin tefsiri konu
sunda §Oyle dedi~ rivayet eder: Eger gelen ki§ilerin §ehactetlerinden 
§iiphe edilirse~ namazdan sonra Allah adma onlara and i~irilir. Biz §e
hadetimi:?Ji az bir degere degi§medik, derler. 6lenin ailesi katirlerin 
§ehadetlerinde yalan saylediklerine muttali olurlarsa, rulesinden i.ki ki§i 
kalklp Allah adma yemin ederler ve kafirlerin §ehacteti ootlldir, biz bu 
konuda haddi a§maxhk, derler. i§te Allah' Terua'nm «§ayet onlann aley
hinde ger~ekten .bir vebale hak kazamnl§ olduklan ortaya ~Ikarsa .. . » 
ikavlinin manas1 budur. Yani kafirlerin yalan soyledikle·rine muttali 
olurlarsa «onlann aleyhlerine hak iddla ettikleri iki ki§i bunlarm ye
rine g~er.» Olenin ailesinden iki kti.§i, Allah adma yemin ederler : Ka-: 
firlerin §ehadeti ootild1r ve biz haddi 8.§mad1k, derler. BOylece kafir
ler.in §ehadeti reddedilir ve olenin akrabalanmn §ehacteti ge~erli sa
yillr. ibn Cerir'in rivayetine gore ayru gorti.§ti. Avfi de ibn Abbas'dan ri
vayet etr:ni§tir. Tabiinin ve Selef-i Salihinin onderlerinden ·bir~ok ki§i 
de bu ·ayetin hti.kmune gore karar vermi§lerdir. imam Ahmed merhu
muri. mezhebi de budur. 

«Bu, §ehadeti geregi gibi yapmalanna veya yeminden sonra ye
minlerindn reddedil,eceginden korkmalanna daha yakmdlr.>> Yani zimmi 
§ahidlerden §ti.phelenildigi takdirde; istenilen tarzda yemin etttimek, 
hiikmun me§rfuyeti, arzulanan §ehadetin yerine getirilmesi i{!in en uy
gun §elcildir. «Veya yeminden sonra yeminlerinin reddedileceginden 
korkmalannfl..>> Yani onlara .sOylenen tarzda yemin etmele:rini isteyen 
ki§ilerin, Allah adma yemine sayg1 gosterip ona riayet etmel~ine bu, 
daha :uygundur. Eger yemin,' varisle.re dondurillecek olursa, ortaya ~~
kacak halk aras1ndaki .rezalet korkusuna da daha uygundur. Binaena
leyh onlar yemin ederler . ve iddia ettikleri hakk1 elde ederler. Bunun 
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ic;in Allah Te·ala «Veya yeminden sonra yeminlerinin reddedileceginden 
kor:kmalanna daha yakmdlr.>> buyuruyor. Sonra da diyor ki: «Butii.n 
i.§lerinizde Allah'dan korkun ve Allah'1n emrini · dinleyip itaat edin.» 
Allah, §erlatina tabi olmaktan, emrine itaattan d1.§an c;lkan fa&klar gu
ruhunu rndayete erdirmez. 

109 - Allah, peygamberleri toplad1g1 gun ~oyle bu
yurur : Size ne cevab verildi? Onlar da; bizim bir bildigi
miz yoktur, dogrusu gayblan bilen Sensin Sen, derler. 

Bu Ua.de; pey:gamberlerin k1yamet giinunde Allah'm hitabma nasll 
muhatab olacaklanm ve kendilerinin gfulderlldikleri milletin nasll kar
§Illk ve:rtliklerini soru§turmasma kar§Ihk bir haberdir. Nitelcim AHah . 
Terua ba§ka ayet-i kerlme'lerde §6yle buyurur : Muhakkak k1 Biz, ken
dilerine peygamber gonderilenlere elbette soracag1z. (A'raf, 6). Bir b~
ka ayet-i kerlme'de de §Oyle buyurmaiktadir: ((Rabbma andolsun ki; 
Biz onlann hepsine yapmakta olduklan §eylerden e~bette sual edecegiz.» 
(Hicr, 92 - 93) . ((Bizim bir bildigimd.z yokturn sazu peygamberlere aittir. 
Mucahid, Hasan el-Basrl ve Suddi bCyle derler. Peygamberler; o gunii.n 
deh§etinden dolaYI, bizim bir bilgimiz yoktur derler. Abdurrezzak ... Mu
camd'den nakleder ki; Allah peygamberleri toplad1~ gun; size ne cevab 
verildi diye sol"dugunda; onlar, deh§ete kap1hp bizim bir bildigimiz yok
tur, derler. ibn Cerlr ve ibn Ebu Hatim bu rivayeti nakletmi§lerdrr. ibn 
Cerlr der kd. : Bize ibn Humeyd... Bir ihtiyardan duymu§ ki o §Oyle 
diyormU§: Hasan el-Ba:sri bu ayet konusunda yaptlgi tefsirde; 0 giiniin 
deh§etinden bOyle derler, demi§tir. Esbat da Siiddi'den bu ayet konu
sunda nakleder ki; Peygamberler deh§etten akhm yitirmi§ duruma ko
nularak, kendilerine sorulan suale; bizim bir bilg!imiz yoktur diyerek 
cevab verirler, deniyor. Sonra da bir bWi'ka yere vaz' edilerek; kavimle
rinin hakkmda §ahidlik ederler, deniyQ:r. ibn Cerlr Taberi bu rivayeti 
nakletmi§tir. Sonra ibn Cerlr der ki : ' Bize Kas1m... ibn Ciireyc'den 
bu ayet konusunda §Oyle dedigini nakletti: Allah, peygamberleri topla
digi gii.n, size ne cevab verildi? Sizden sonra nasll amel ettiler? . diye 
sorar. Sizden sonra olanla.r nedir? der. Onlar da bizim bir bilgimiz 
yoktur, dogrusu gayblan bilen Sensin, Sen derler. Ali ibn Ebu Talha, 
Abdullah ibn Abbas'dan nakleder ki : Allah, peygamberleri topl&ilgi 
gun size ne ceva;b verildi? diye sorar. Onlar da yuce Rabba; bizim bir bil
gimiz yoktur, Sen bizden c;ok iyi bilirsin, derler. Bu rivayeti de ibn 
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Cerir Taberi- ·nakletmi§tir~ Sonra onu d.iger iic; kavle tercih etmi§tir, 
~iiphesiz ki bu, giizel bir sozdiir ve Rab Azze ve Celle'ye kar§i takmll
masi gereken edep tavnm gosterir. Yani Senin her§eyi ku§atan bilgine 
nisbetle bizim hi~bir bilgimiz yoktur. Biz her ne kadar cevab alnn§ ve 
bize cevab verenleri bilmi§Sek de, biz onlarm ancak zahirlerinden ha
berdar bulunuyoruz. Bat1nlanm ise bilemeyiz. Sen her§eyi bilen, her 
§eye muttali olansm. Senin bilgine nisbetle bizim bilgimiz bilgisizlik gi
bidir, c;iinkii «dogrusu gayblan bilen Sensin Sen.n 

110 - Rani Allah: Ey Meryern oglu Isa; - senin ve 
anan1n iizerindeki nimetimi hatlrla, demi!?ti. Hani seni, 
Ruh'iil-Kudiis ile desteklemi!?tim. Be~ikte iken de, yeti~
kin iken de insanlarla konu!?uyordun. Hani sana; kitab1, 
hikmeti Tevrat'1 ve incil'i ogretmi~tim. Hani sen; Benin1 
iznimle c;amurdan ku!? gibi bir !?ey yap1yordun da ic;ine 
iifliiyordun ve Benim iznimle ku§ oluyordu. Hani sen; ana
dan dogma korii ve abra~1 Benim iznimle iyi ediyordun. 
Rani; 6liileri Benim iznimle dihltiyordun. Ve hani, israil
ogullanni . senden c;ekmi!?tim, kendilerine apac;lk ayetler 
getirdigim zaman ic;lerinden kLifredenler; bu apac;1k bir 
biiyiidiir, demi!?ti. 

111- Hani Ben, Ravarilere: Barra ve peygamberime 
iman edin, diye vahyetmi~tim de; inandlk, !?Ahid ol ki biz, 
miisliimanl~nz, demi!?lerdi. 
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Allah'm Hz. isa'ya Lutfu 

·Allah Teala, kulu ve rasuH.i Meryem oglu isa'ya Iutfettigi nimetleri 
hatlrlat1yor. Onun eliyle gergekle§tirdigi mucizeleri ve h.arikulade olay
lan zikrederek, buyuruyor ki: «Hani Allah; ey Meryem oglu isa senin 

· ve annenin i.izerindeki nimetimi hatlrla, demi~ti.» Yani semi babas1z, 
bir ahneden yaratnn§ olmamdaki ve benim e§ya i.izerindeki kudretirnin 
mi.ikemmelligine apaglk ve kesin delil kllmamdaki nimetimi hat1rla. 
Alilnenin i.izerinde de, onu zalimlerin ve cahillerin ken:disine izafe ettik
leri kOti.ili.ikten fuhu§tan temizlemekle seni kendisi i\!in bir burhan kil
mamdaki nimetimi hat1rla. «Hand seni, Ruh'i.il-Kudi.is ile desteklemi§
tim.» Ruh'i.il-Kudi.is Cebrail AleyhisseHun'drr. <;ocuklugunda ve. bi.iyi.ik
li.igi.inde seni Allah'a ga~ran bir peygamber kilm~tim. Daha be§ikte 
kii\!iici.ik bir yavru iken; seni konu§turmu§ ve annenin her ti.irli.i ayip
tan uzak oldugu_na §ahid kilmi§tlm. Sen de ba.na kullugunu itiraf etm:i§, 
i.izevindeki risruetimi bildirmi§ ve kullannn bana· ibadete \!agnxh~m 
ikrar etmi§tin. Bunun igin Allah Tea.la <tBe§ikte iken de, yeti§kin iken 
de, insanlarla konu§uyordun.» buyurmaktadir. Yani sen gocukken de 
bi.iyi.ikken de insanlan Allah'a c;agmyordun. KonU§ma keldmesi c;agrr
ma anlammdad1r. Qi.inki.i onun bi.iyi.ikken konu§masi fevkalade bir§ey 
degildir. «Hani sana; kitrub1, hi:kmeti, Tevrat'1 ve incil'i ogretmi§tim.» 
Y.ani yazmay1 ve a!Illamayi ogret~, Musa ibn imran'a indirilmd§ olan 
Tevrat'1 belletnii~tim. Hadis-i §erlf'lerde Tevrat lafz1 Hz. MUsa.'ya indt
rilmi§ olan kitabdan daha geni§ anlan'lh olarak zikrediJ.ir. 

<(Hani sen; Benim iznimle c;amurdan ku§ gibi bir§ey yap1yordun 
eta». Yani sen, Benim sana verdigim izinle herhangi bir nesneye kU§ 
§ekli veriyor ve suretini canland1nyordun da, o. Beni:m iznimle iktt§ · olu- . 
yordu. Yani Benim bu konuda sana verdigim izinle sen:in yaptlgm o §ek
le, gizdigin sureti i.i.fHiyordun da o, Allah'm izni ve ya.:rat:rnas1 sayes:inde 
canl1 bir kU§ oluveriyordu. «Hani sen; anadan dogma kori.i ve abra§l 
Benim iznimle iyi ediyoraun.» Bu konuda Al-i i:rnrftn suresdnde 6.\!l·kla
ma: yapildigi igin burada; tekranna gerek duymuyoruz. 

«Hani; oliileri Benim iznimle djriltiyordun.» Sen, onlan c;$nyor
dun da; Allah'm izni, kudreti, irade ve me§iyyeti ile onlar kabirlerin
den kalklyorlardl. 'Bu konuda ibn Ebu Hatim der ki: Balla babam ... 
E,bu Hi.izeyl'den nakletti ki; o, §oyle demi§: Meryem oglu !sa Aleyhis
selam oli.iler-i diriltmek istedigi zaman; iki rek'at namaz kllard1. ilk 
rek'atda Tebareke Suresini okurtlu. ikinci rek'atta Secde Suresini okur
du. Namaz1 bitirince; Allah'a medh ve senMa bulunur, sonra ~u yedi 
ismi ile dua ederdi: Ya Kadim, ya Hafi, ya Drum, ya Ferd, ya Vitr, ya . 
Ahad, ya Samed. Eger daha zor .bir durumla kar§lla§Irsa, ba§'ka yedi . 
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isimle dua ederdi. Bunlar : Ya Hayy, ya Kayyum, ya Allah, ya Rahnlan, 
ya Zelcei'ali ve'l-ikr'am, ya Nur'es-semav:at'i ve'l-Ard Vema BeynahumA 
ve Rabbi'l-Ar§'il-Azim, ya Rab. Bu rivayet cidden garib bir rivayettir. 

«Ve hani, israil ogulla.nm senden <;ekmi§tim, kendilerine a.pac;1k 
ayetler · getirdigin zaman, i<;lerinden kufredenler; hu, apac;1k bir biiyti
dur, demi§ti.» Yani israil ogullanmn elini senden <;ekmemdek.i. nime
timi de hatirla. Sen, onlara peygamberligine ve Allah tarafmdan ra.sul 
olarak ganderildigine kesin delalet eden huccet ve burhanla.rla. geldigin
de; onlar, seni yal'8Jl'llami§lar ve buyticUlukle itham etmi§lerdi. Senf ol
durmek ve asmak i<;in <;ali§ffii§lardi. B~n. seni onlardan kurtrumn§tim. 
Kat1ma ytikseltmi§tim. Onlarm pisliklerinden antmi§tlm. ~erlerini on
lemi§tim. Bu ifade de gO.steriyor ki; Allah'1n Hz. isa'ya bildirdigi bu 
minnet ifadesi, onun dunya gogune yUkseltilmesi111den sonra olmul}tur. 
Ya da bu minnet ha1i, klyamet gunune kadar vaki' olmaktadir. Minnet 
ifadesi mazi sigasiyla ifade edilmi§tir ki, bunun §iiphesiz ger<;eklel}eCe
g,ine delalet etmektedir. Bu, Al.lah'm gaybla111.na dair s1rlanndandlr. 
Allah Raswu Muhammed Mustafa'yi bu s1rlara muttali kllmaktru:hr. 
Allah'm salat ve selam1 omin uzerine olsun. 

«Hani Ben, Havarilere; Bana ve peygamberime iman edin, diye 
vahye~tim.» Bu da ayru §ekilde Allah Teala'nm !sa Aleyhisselam'a . 
bir minnetidir. Ona arkada§lar ve yardimcilar halk etmi§tir. Sonra de
nildi ki : Bu vahiyden maksad ilham vahyidir. <;unku Allah Teala Ka
sas Suresinde bu anlamda §6yle buyurur: ccMusa'mn annesine de; onu 
emzir diye vahyettik.>> (Kasas, 3). Bu korkusuzca yapllan bir ilhami 
vahiydir. Keza Nahl Suresinde bu a;nlamda §6yle buyurur : ccRabbm 
'baJansma; daglarda, aga<;larda ve hazirla:nmi§ kovanlarda yuva edin, 
sonra her <;e§it uriinden ye, sonra da Rabbm'm i§lemen i<;in g()sterdigi 
yolloo-dai11 ytiru, diye vahyetti.>> (Nahl, 68- 69) . Selef'den bazllart bu 
ayet koousunda da ayn1 §eyi soylemi§lerdir. Yani Allah Teala Havari-

. lere bOyle ilham etmi§, onlar da kendilerine ilham edilen emre uymu§
lardir. Hasan el-Basri der ki : Allah Azze ve Celle; Havarilere bOyle · em
ret.mi.§tir. Suddi ise der ki : Onlann kalblerine bu duyguyu at1vermi§ti. . 
Ayette §U mananm kasdedilmi§ olmasi da muhtemeldiT : Hani senin 
vas1tanla Havarilere vahyetmi§tim de; sen onlan Allah'a ve Rasuliine 
imana davet etmi§tin. Onlar da sana. icabet edib bagla.nnu§lM" ve em
rine uyarak ccinandlk, §ahid ol ki; biz mtislumanlanz.>> d~lerdi. 
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112 - Hani Havariler : Ey Meryem oglu 1sa; Ral;>b1n 

bize gokten bir sofra indirebilir mi? demi~lerdi de; 0, eger 
inanm1~la.rsarnz Allah'tan korkun, demi~ti. 

113 - Demi~lerdi ki : istiyoruz ki; ondan yiyelim, 
kalblerimiz yati~Sin ve senin bize hakikaten dogru soyle
digini bilelim de biz de ona ~ahidlerden olahm. 

114 - Meryem oglu Isa da: Allah1m; Rabbrm1z, iis
tii.miize gokten bir sofra indir ki; bizim hem oncekilerimiz, 
hem sonrakilerimiz ic;:in bir bayram ve · Senden bir a yet 
olsun: Bizi nz1kland1r. Sen nzlk verenlerin en hayrrhs1s1n, 
diye dua etmi~ti. · 

115 - Allah buyurdu kl : Ben, onu ~uphesiz indirece
. gim. Bundan sonra da artik ic;:inizden her kim kiifrederse; 
onu dunyalarda hie;: kimseyi azablandrrmayacagrm bir 
azabla azablandlnnm. 

Gokten Sofra tnmesi 

Bu ayet, Mrude k1ssasm1 anlatmaktad1r ki, bu sure bu ayete ni.s
betle Maide Sfuesi ad1m alm!§tlr. Bu Maide hadi.sesinde; Allah'm kulu 
ve rasulii isa Aleyhisselam'a lutfettigi nimetlerinden birisidir: Hz. isa, 
iizerlerine bir sofra indirilmesi i~in dua ettiginde, Allah onun duas1m 
kabul etmi§ ve kesin bir huccet, a~Ik bir mucize, ayet ve delil olmak 
iizere onu kendisine indirmi§tir. 

Baz1 imamlar derler ki; Maide kiSSasi incillerde zikredi.lmemi§tir. 
Hiri.stiyanlar bu ·olaydan haberdar degtldirler. Yalruzca MiisliimanlBJr 
olaYI bilmektedir. Dogrusu, Allah en iyiSJini bilendir. 
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isa Aley.hdsSelam'm tabi'leri olan Havariler, «Ey Meryem Oglu isa 
Rabbm bize gokten bir sofra irndirebilir mi? demi§lerdi.» Ekseriyet bu 
ayet-li kerime'yi ( ~J ~ J- ) §eklinde okumaktadrr. Ba§kalan da 
( ~J ~ .}- ) §eklinde okwnU§H:t.rdtr. Yani bu takdirde mana §Oyle 
olur. Sen Rabbmdan bizim uzerimize gokten bir sofra indirmesini is
teyebilir misin? 

( ;..v"WI .) Maide; tizerinde yemek bulunan sofradtr. Baztlannm 
anlatt1gma gore;· Havariler muhtac ve fakr-u zarU.ret i9inde .bulunduk
lan i~in, · isa ·Peygamberden hergun uzerlerine bir sofra indirmesini. ve 
bundan g~inerek gii9 kazamp Allah'a ibadet etmek istediklerini bil
dirmi§ler. Hz. isa ise onlara §oyle demi§ : «Eger inamnt§la.rsaruz, Al
lah'dan korkun.>> Yani Hz. Mesih onlann bu isteklerine §oyle kar§thk 
vermi§: Allah'dan korkun ve bunu istemeyin. Olur ki; bu sofra sizin 
i9in bir imtihan vas1tas1 klhmr. Eger inananlarsaruz TlZlk konusunda 
AHah'a guvenip dayarun.>> Onlar da demi§lerdi ki : «istiyoruz ki, ondan 
yiyeUm.>> Biz bu sofradan yemek ihtiyacm1 duyuyoruz. Ve onun gokten 
bize bir nz1k olarak indigini gorunce <<Kalblerimiz yatl§Sm ve senin bize 
hakikaten dogru soyledigini bilelim.>> Bunun Allah katmdan bir ayet 
olduguna senin getirmi§ oldugun ger9egin dogruluguna, peygamberli
g'ine bir huccet, bir delil olmak uzere onun ini..§ini gorelim. 

<(Meryem Oglu isa da demi§ti ki: Allahtm, Rabb1m1z; tisti.irnuze 
gokten bir . sofra indir ki; bizim hem oncekilerimiz hem de sonrakile
rimiz i9in bir bayram ve Senden bir ayet olsun.» Suddi der ki: Biz, o 
gunii tazim edlilen ve bizden sonrakilerin saygt duyacatJ_ bir bayram 
giinU yapalrm. Siifyan es-sevri ise der ki : 0 .giinde namaz kllahm, de
mek istemi§tir. Katade ise bu giinun, sonradan gelenler i9in, bayram 
olmasm1 istediklerini belirtir. Selman el-Farisi ise bu ayete; bizim ve 
bizden sonrakiler i9in bir ogut olsun, anlamm1 ver·mi§tir. Bizden once
kilere ve bizden sonrakilere yetsin anlammm verildigi de zikredilir. 
Ayetten maksad; seilin e§ya iizerine kudretinin ve benim duama icabet 
edi§ine delil olm~:tk iizere, bu sofra indirilsin. Boylece, benim senden ahp 
onlara teblig ettigim hususta kendileri beni tasvib etsinler. «Bizi nztk
landir.>> Kat1rndan zahmetsiz, me:jakkatsiz rahat bir nzlk ver bize. «Sen 
nztk verenlerin en hayrrhsism.>> 

«Al·~ah buyurdu k:i : Ben onu §tiphesi~ indirecegim. Bundan sonra 
da artlk i~izden her kim kufrederse ; onu diinyalarda hi9 kimseyi 
azablandirmayacagrm bir azabla azablandmnm.>> Senin iimmetinden 
ey isa, her kim bu nimeti yalanlar ve inad ederse; sdZin ic;inde Ya§adigi
mz alemlerden hi9bir kimseyi azablandmnayacagim bir azabla onu 
azablandmnm. Bu ifade, Allah Teala'mn §U kavilleri gibidir : «Kiy'amet 
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gii.nii de; ey Firavun hanedam azabm en §-iddetldsine girin.» (Gafir, 46). 
«Dogrusu miinafJ.klar, cehennemin en alt katmdachrlar.» (Nisa, 145). 

ibn Cerir Taberi, Avf el-A'rabi kanallyla ... Abdullah ibn Amr'dan 
nakleder ki; o, §oyle demi§tir : KJ.yamet giiniinde insanlann azab bakl
mmdan en agmna c;arptmlrnl§ olanlan §U iic; smlftir: Miinaflklar, 
sofra indirilip te inkar etmi§ olanlar ve Firavun hanedam. . 

Hz. Isa'mn Havarilerine inen Sofra Konusunda Ge~mi§lerden 

Nakledilen Rivayetler : 

'ibn Cerlr Taberi der ki: Bize Kasun .. . Akil'den nakletti kii; Abdul
lah ibn Abbas, Meryem oglu isa'dan s5z ederken §6yle demi§ : Hz. isa 
israilogullanna dedi ki : Siz otuz giin oruc; tutar da sonra Allah'dan is
terseniz, Allah size istediginiz §eyi verir. <;iinkii i§ yapamn . iicreti i§ 
yaptmma aittir. Onlar da bOyle yapt1lar. Sonra de·diler ki: Ey hay1r 
ogreticisi, sen bize; i§ yapanm iicreti i§ yaptlrana Mtttir dedin ve otuz 
giin oruc; tutmarmz1 emrettin. Biz de bOyle yaptlk. Biz otuz giin kimin 
ic;in c;all§Sak muhakkak o bize yemek verirdi. Sen, Rabbmdan pize gok
ten bir sofra indirmesi ic;in dua edebilir misin? Hz. isa onlara dedi ki: 
Eger inanrni§larsamz Alla:q'dan korkun. Onlar dediler ki: istiyorui ki; 
ondan yiyelim, kalblerimiz yatl§Sm ve senin bize hakikaten dogru soy
ledigini bilelim de, biz de ana §B.hidler olahm. Meryem oglu isa dade
mi§ti ki : Allah1m, Rabb1m1z, iistiimiize gokten bir sofra indir ki; bizim 
hem oncekilecimiz, hem sonrakilerimiz ic;in bir bayra.m ve senden bir 
ayet olsun. Bizi nz1kland1r. Sen nZlk verenlerin en haYirliSism. Allah 
buyurtlu kd : Ben, onu §iiphesiz indirecegim. Bundan sonra da artlk 
ic;inizden her kim kiifrederse; onu diinyalarda hie; kimseyi azablandlr
mayacaglm bir azabla azablandmnm. Abdullah ibn Abbas dem~ ki : 
Melekler gokten sofralarla inmeye ba§ladllar. Her sofrada yedi ballk, 
yedi ekmek dilimi vard1. Sofralan onlarm oniine koydular. Ondekiler 
bu sofralardan yedikleri gibi, sondaki halk ta bund:a:n yediler. Aym 
rivayeti ibn Cerlr Taberi'ni'n yaru s1ra ibn Ebu Hatim de .. . ibn ~ihab 
kanal1yla, Abdullah ibn Abbas'dan nakleder. 

ibn Ebu Hatim aynca der ki: Bize Sa'd ibn Abdullah .. . ibn ~i
hab'dan nakletti ki; ona Abdullah ion Abbas §6yle haber vermi§: Ha
variler Meryem Oglu isa'ya demi§ler ki : Allah'a dua et de, bize gokten 
bir sofra inddrs.in. ibn Abbas demi§ ki : Bunun ·iizerine melekler sofra
larla indiler. Her sofrada yedi ballk ve yedi dilim ekmek vard1. Halkm 
6niindekiler ondan yedikleri gibi, sonundakiler de a· sofradan yediler. 

· ibn Ebu Hatim der ki : Bana baba.m ... Ammar ibn Yasir'den nakletti ki; 
Rasulullah (s.a.) §oyle buyurur : GOkten inen sofrada et ve ekmek 
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vard1. Hz. isa onlara ihanet etmemelerini ve ertesi gune bir §ey sakla
mrunalanm emretmi§ti. Onlar ihanet ettiler ve bir k1srmm kald1rarak 
saklati1lar. Bunun uzerine darnuzlar ve maymunlar §ekline dondurill-( 
diller. Aym rivayeti ibn Cerir, Hasan kmal1yla nakleder. Keza ibn Cerir 
Ta.beri, ibn Be§§ar kanallyla... ;L\Illll,lar ibn Yasir'den rivayet eder ki; 
o, §Oyle d~ : Sofra indigmde, iizerinde cermet meyveleri vard1. Hz. 
isa, Havarilere ihanet etmemelerini hi~bir par~ayt sa·klaytp kaldlrnla
malanm emretmi§ti. Ne var ki, onlar ihanet ettiler, pa~an kaldlnp 
sakladll·ar, bunun iizel"ine Allah Teala onlan domuzlar ve maymunlar 
§ekldne ~evirdi. 

ibn Cerir Taheri d~r ki: Bize ibn el-Mlisenna ... Bemi Acel kabi
lesinden bir adamdan nakletti ki; o, §6yle demi§ : .AnunAr ibn Yasir'in 
yan taraf1nda namaz k1ldlm. Ammar ibn Yasir namaznu bitirince, dedi 
ki: israilogullanmn sof:rnsmm nas11 oldugunu biliyor musun? Adam; 
haytr deyince; Animar, §oyle dedi: Onlar Meryem Oglu isa'dan uzerin
~e yemek bulunan bir sofra indirmesini ve o sofradan yeyip acikmama
lanm istediler. Kendilerine denildi ki : 'Bu sofra size verilecektir, anca:k 

· ihanet etmeyeceksin'iz, bir par~a aymnayacaks1mz ve hi~bir §ey kaldlr
- mayacaksmlz. ~ayet bunlan yapacak olursamz; alemlerden hi~birine 

verilmeyen ceza size verilecektir. Ammar ibn Ya.sdr dedi ki: Bir gun 
ge~meden onlar, sofradan par~alar oolerek kaldmp gizlediler. Bunun 
uzerine ruemlerden hi~birine verilmeyen azab onlara veiildi. Ey Arab 
kavmi; siz deve ve keyun arkasmda ko§an bir topluluktunuz. Allah, size 
kendi i~inizden soyunu ve sopunu bildigmiz bir peygamber gonderdi ve 
size arap olmayanlara hak'im olaca~mz1 haber verdi. Altln ve gumii§ 
biriktirmenizi yasakladl. All~h'a yemin ederim ki; siz, altm ve giimu§u 
biriktirmeye ba§lad1ktan sonra, bir giin ve gece ge~meden, Allah size 
elim bir azab verecektir. 

Ibn Cerir Taberi der ·ki: Bize K!snn .. . ishak ibn Abdullah'dan 
nakletti ki; Hz. isa'ya indirilmi§ olan soframn uzerinde yedi ballk ve 
yedi dildm ekmek va:mn§. istedikleri kadar ondan yerlermi§. Sonra .blir · 
kiSrm bu sofradan baz1 §eyleri ~alml§. <;alarken de; ne olur ne qln1a.Z, 
belki yarm irunez, dermi§. Bunun uzerine sofra kaldmlmi§ . · 

Avfi, ibn Abbas'dan nakleder ki; Hz. isa'nm Havarilerine tizerind~' 
ekmek ve bali~ olan bir sofra indirtilmi§. Nereye gitseler o sofr~air Me, 
dikleri kadar yemek yerlermi§. Hasif de, ikrime ve Miksem kanalrvla: 
ibn Abbas'dan nakleder ki; sofranm uzerinde ballk ve ekmek q:ilitttlet;i · 
varmi§. Miicahid der ki : Bu sofra nereye konarlarsa, orada uzerlerine 

_ iniyordu ve i~inde yemek vard1. SUlemi der ki : Sofrada et ve bal1k 
vard1. Atiyye el-Avfi der ·ki: it;inde her tur yemek bulunan bal1k dolu 
bir sofraydl. 
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Vehb ibn Miinebbih der ki : Allah gokten israilogullannm iizerine 
bir sofra indirdi. Her giin bu sofrayla beraber cennet meyveleri de indi
riliyordu. Onlar istedikleri gibi, bu c;:e§it c;:e§it meyvelerden yiyorlardi. 
Sofrarun b8..?ma dortbin ki§i oturuyordu. Onlar yemegi yeyince, Allah 
Teala onlar kadar bir ba§ka toplulugu onlarm yerine ·gonderiyordu. 
Allah dileyinceye kadar ooylece devam etti. Vehb ibn Miinebbih der ki: 
Allah Teala, onlara arpa ve bahk indirmi§ti. Ve onlann arasma bereket 
yaymi§tl. Bir topluluk geliyor yiyor ve gidiyordu. Sonra blr b8..?ka top
luluk geliyor, yiyor ve gidiyordu. Hepsi birlikte topluca kannlanm do
yuruyorlardL A'me§, Muslim kanallyla, Said ibn Ciibeyr'den nakleder 
ki; Allah Teala, bu sofrada etten ba§ka her§eyl indirmi§ti. Siifyan es
Sevri.. . Meysere'den nakleder ki; o, §byle demi§: israilogullannm ara
sma sofra ac;:tld1g1 zaman, etten ba§ka onlerine hertiirlii yiyecek geli
yordu. ikrime der ki : Bu sofradaki ekmek pirin~ten idi. ibn Ebu Hatim 
de bu rivayeti nakleder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ca'fer ibn Ali. yaz1ll olarak ... Ebu Os
man en-Nehdi'den nakletti ki; Selman el-Hayr §oyle demi§ : Havariler 
Meryem Oglu isad'an sofra istediler. Hz. isa bunu kotii kar§1lad1 ve 
dedi ki : Allah'm yeryiiziinde size verdigi nzka kanaat getirin ve gok 
yiiziinden sofra istemeyin. Qiinkii, eger gOkyiiziinden size bir sofra ::ine
cek olursa; bu, Rabbm1z katmdan sizin i~in bir ayet olur. Semud kavmi 
peygamberlerinden ayet istedikleri i~in helak olmu§lard1r. Bu ayetle 
denenmi§ler ve bu da kendilerinl felakete siiriiklemi§tir. Ne var ki Ha
variler Hz. isa'dan sofranm gelmesini istemeye devam ettiler ve uKalb
lerimiz yatl§Slll ve senin bize hakikaten dogru soyledigini bilelim. '' 
dediler. Hz. isa onlann sofra istemekte 1srarli olduklanm gortince; 
ayaga kalktl ve tizerindeki ytinlti elbiseyi atarak kara k1ldan bir elbise 
giydi. Onun tisttine k1ldan bir ctibbe ve aba giyindi, abdest ald1, gustil 
yapt1 ve namazgahma girerek, Allah'm diledigi bir stire namaz klld1. 
Namaz1 bitirince k1yama cturdu, k1bleye yoneldi ve iki ayagm1 aym hi
zaya getirerek saf baglad1. A§Ik a§Iga, parmak parmaga biti§tirdi. Sag 
elini gogstintin tizeri:-tde sol elinin iisttine koydu. Goztinti yumdu. HU§U . 
ile ba§Illl egdi. Sonra gozlerinden aglayarak ya§lar indi. Gozya§lan iki 
yanagmm tizerinden ak1yor ve sakallmn bir taraJmdan damllyordu. 
Nihayet, onun bu hU§U' dolu havas1yla goztinden inen ya§lar toprag1 
!Slattl. Gozya§llllll toprag1 Islattlgini gori.ince dedi ki : uAllah1m, Rabbl
ffilZ, tisttimtize gokten bir sofra indir. '' Bunun tizerine Allah Teala iki 
bulutun arasmdan kirm1z1 bir sofra indirdi. Bir bulut soframn tisttinde , 
bir bulut altmdayd1. Havariler gokytizi.inden a§ag1 dogru di.i§i.ip in
mekte olan sofraya bak1yorlardJ. Hz. isa da Allah Teala'nm onlardan 
aldigi ~artlan yerine getirememelerinden endi§e ederek agl1yordu. <;tin-
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kii Allah'm koydugu §arta gore; ayetin inmesinden sonra, kim onu in
kar ederse Allah onu alemlerden hi~ kimseyi azablandirmayacagi bi~im
de azablandiracakti. Hz. isa, yerinden Allah'a dua ediyor ve; Allah'1rn, 
onu rahmet k1I, Tannm, onu azab k1Ima, Tannm, senden ne harikalar 
istedim de bana verdin. Tannm, bizi sana §Ukredenlerden k1l. Tannm, 
bu sofrarun k1zgmhk ve ceza olarak inmesinden sana s1gm1nm. Tan
run, bunu seiamet k1I, atiyet k1l. Fitne ve intikam klima. 

Hz. isa boyiece dua eder dururken; sofra Hz. isa'run oniine gelip 
durdu. Havariler ve arkada§Ian da onun etrafmda duruyorlardL Daha 
once hi~bir benzerini duymad1klan tath kokular duymaya ba§ladllar. 
Hz. isa ve Havarileri §iikrederek Allah'm beklenmedik bic;imde kendile
rine nz1k ihsan etmesinden doiay1 secdeye kapand1lar. Allah Teala, ken
dilerine biiyuk bir ibretli harika ta§Iyan muazzam bir mucize gonder
mi§ti. Yahudiler gelip sofrayi harika bir bic;imde goriince; kederienip 
uziildiiler. Sonra §iddetle kin doiu oiarak oradan aynld1lar. Hz. isa, ha
variler ve isa'run ashab1 soframn etrafma dizilip oturdular. Sofranm 
iistiiniin bir mendille ortiilii oldugunu gordiiler. Hz. isa dedi ki : i~iniz
den §U sofrarun iizerindeki mendili ac;maya en cest1r olan, kendine en c;ok 
giivenen ve Rabbi katmda en iyi imtihan edilmeye lay1k olan kimdir? 
i~inizdeki en cesur ki§i bu mucizeyi ac;sm da gorelim, Rabb1rmza hamd 
edelim, ismini zikredelim ve bize verdigi nz1ktan yiyelim. Ha variler de
diler ki : Ey Allah'm ruhu ve kelimesi, sen, bu konuda bizim en layiki
miz ve soframn iizerindeki ortiiyii a~maya en c;:ok yetkili olamm1zsm. 
isa Aleyhisselam kalkti, yeniden abdest ald1, sonra namazgahma girdi 
ve bir~ok rek'at namaz kild1, sonra uzun uzad1ya aglad1 ve Allah Tea
la'dan sofray1 ac;:mak ic;in izin istedi. Sofranm ka vmi ic;in nz1k ve be
reket kaynag1 olmasm1 temenni etti . Sonra doniip geldi, sofranm bai?I
na oturdu ve mendili ald1; nz1k verenlerin en hayirllsi alan Allah ad1yla, 
deyip sofranm iizerini ac;t1. Bir de ne goriilsiin ; sofranm iizerinde pi§
mi§ buyiikc;e bir ballk vard1. Bahgm uzerinde pullar ve kil<;Ik yoktu. 
Ustiinden yag ak1yordu. <;evresinde muhtelif §ekilde baklagiller dizi
liydi. Sadece p1rasa yoktu . Ba§tarafmda sirke vard1. Kuyruk tarafmda 
tuz vard1. Baklalann c;:evresinde be§ diEm ekmek vard1. Dilimlerden 
birinin iizerinde zeytin, digerinin iizerinde rneyve, obiirlerinin iizerinde 
de be§ tane nar vardL 

Havarilerin reisi oian ~em'(m Hz. fsa·ya dedi ki : Ey Allah'm ruhu 
ve kellmesi; bu diinya yemegi mi, yoksa cerinet yemegi mi '? Hz. isa dedi 
ki : ~u an sizin gordiiguniiz mucizeden ibret alma zamammzd1r. Mes'e
leyi sorularia e§i§tirip durmaym. Ben, bu mucize sebebiyle sizin cezaya 
c;arptmlman1zdan c;ok korkanm. ~em 'un dedi ki : isn'til 'in tann.s1 da 
kendisinden sual sorulmasmi istememi§ti, ey dog-ru sozlii kadmm oglu. 
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isa Aleyhissel8Jm . dedi ki : Gordiigtiniiz yemeklerden hi~birisi dooya ve , 
cermet yemegi degil, sadece Allah'm gokyiirunde yiice ve ezici kudre
tiyle meydana geti:rdigi bir §eydir. Allah o §eye; ol, derni§ ve o da, 
bir goz k1rpma siiresinden daha ~abuk bir zaman d!ilimi i~erisinde olu ... 
vermi§tir. istedig,iniz §eyi, Allah'm ad1yla ba§layarak yeyin, Habbrmza 
hamd edin ki; size daha ~ok verip desteklesin. <;iinkii 0, e§Siz §eylerin 
yaratam, Kadir ve ~akir Tannd1r. 

Havariler dediler ki : Ey Allah'm ruhu ve kelimes.i; biz serun bu 
muci'zedeki harikaYI bize gostermeni isteriz. Hz. isa dedi ki : Tesbih 
ederim Allah'1, siz gormii§ oldugunuz §U mucize ile yetinm!iyor musu
nuz ki; kalk1p ba§ka mucizeler istiyorsunuz ?Sonra Hz. isa bahga uzan
dl ve dedi ki : Ey bahk Allah'1n izniyle once oldugun gibi tekrar diril. 
Allah Teala, kudretiyle bahg1 diriltti. Balik Allah'm ·izniyle ter u taze 
yeni canlanmi§ gibi oynamaya ba§ladl. Asian gibi oynuyordu, gozleri 
etrafmda donup dola§Iyordu. Pullan tekrar uzerine geldi. Orada bulu
nanlar korkarak k~I§tllar. Hz. isa, kendilerine dedi ki: Ne oluyor size 
ki; hem mucizeyi istiyorsunuz ve Rabbm1z size o mucizeyi g6sterince 
de; bundan ho§lanm1yorsunuz? Yaptl~nizdan dolaYI sizin cezalandml
mamzdan ~ok korkarrm. Ey bahk, Allah'm izniyle eski haline don, dedi. 
Bahk Allah'm izniyle ilkin oldugu gibi tekrar k1zarn11§ hale donuverdi. 

Havariler dediler ki: Ey Allah'm ruhu; once sen yemeye ba§la, son
ra biz yiyelim. Hz. isa dedi ki : Boyle bir §eyden Allah'a s1gmmm. Kim 
o mucizeyi istemi§Se, yemeye ba:§lar. Havariler ve isa'mn ashab1 pey:
gamberlerin~n bahg1 yemekten imtina' ettig,ini gorunce; bu mucizenin 
inmesiyle Allah'm gazab1mn gelmesinden ve bahgm yenmesiyle intika
mmm yagmasmdan korktular ve yemekten ka~md1lar. Hz. isa bu duru
mu gorunce; fakir ve gu~suzleri t;agmp, Rabb1mzm nime,tinden yeyin 
ve peygamberinizin davetine icabet edin, dedi. Allah'm size indirmi§ 
oldugu nimete hamd edin. Bu nimet sizin i\!in, 'afiyet olsun. Cez<as1 da 
siZ'den ba§kalannm uzel1ine olsun, dedi. Yerken Allah'm ad1yla ba§la
ym ve Allah'a hamd ederek bit:irin, dedi. O.J:?.lar da bOyle yapt1lar. Erkek 
ve kadm olmak iizere her seferinde binti<;ytiz insan sofradan yiyordu. 
Herkes sofranm ba§mda:n doymu§ olarak kalk1yordu. Hz. isa ve Hava
riler sofmmn gokten !indirildigi zamandaki gibi durdugunu ve uzerin
den hi<;bir§eyin eksilmedigini goriiyorlard1. Yemek bittikten sonra goz
lel'li onunde soframn goge yiikseltildigini mti§ahede ediyorlarth. Sofra-

. dan yemi§ olan her fakir; zenginle§iyor, her dti§ktin, iyile§iyordu ve 
·dtinyadan g~unceye kadar zengin, sagllk11 ki§iler haline geliyorlarch. 

Havariler ve sofradan yememi§ olan arkada§lan; pi§man olmU§lar 
bu yuzden dudaklan sulamni§tL Olunceye kadar bu yememenin has
reti i~erisinde yamp kald1lar. Vehb ibn Munebbih der ki: Sofra indigi 
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zaman artlk .is:railogullan heryerden kO§arak, birbiooe girerek zengin, 
fakir, buyiik ku~uk, saghkll hasta herkes; i.ist iiste t1kmarak sofradan 
yemeye ~all§Iyordu. Bunun siki§Ikllga vesile oldugunu gorunce sofra 
bir giin mer, bir gii.n inmez oldu. Kirk giin ooylece devam etti. Sofra 
gii.n a§Iri, kU§luk vakti iniyordu ve yeme devam ettigi surece ~1k kah
yordu. Yeme bitip de halk sofranm ba§mdan kalkmca; Allah'm izniyle 
sofra gokyiiziine ~ekd.liyordu. Onlar, gozleriyle soframn golgesinin kay
boldugunu izliyorlard1. 

Vehb ibn Munebbih der ki: Allah Tea.Ia; nebisi isa Aleyhisselam'a 
, §oyle vahyetti : Ben:im sofra ile indirmi§ oldugum nzklm1 yetimlere, fa

kirlere, d~kunlere yedir. Halktan zengin olanlara yedirme. Hz. isa bOy
le yapmca; zenginler ku§kulandilar ve §Imardilar. Neticede hem ken
diler:i, hem de halk arasmda sofrayla .ilgili kU§kular yaydilar. Bu ko
nuda ~irkin ve k.Otu §eyler fiSilda§tilar. ~eytan, istedigini bulmu§ olarak 
o ku§kuculann kalblerine vesvese oklanm firlatti. Ne.ticede Hz. isa'ya 
gelip bize sofradan habe:r ver; bunun gokten indirildigd dogru mu, yan
li§ rm? <;iin.kii i~i.mizden bir~ok ki§i bunun gokten indigmden §iiphele
niyor, dediler. Hz. isa dedi ki: Mesih'in tanns1 adma and d.~erim ki; 
s:l:z helak oldunuz. Peygamberinizden sofra istediniz. Peygamberin.izin 
Rabb1mzdan size sofra istemesini dilediniz. 0, istediginizi ya;p1p Rabbi 
da tahmet eseri olarak sizin iizerinize sofrayi indirerek ibret dolu mu
cizelerini size g6sterince; onu yalanladmiz ve bu konuda §iipheye dii§
tiiniiz. Size, azab1 mujdelerim; Allah'm merhamet etmesi hali mi1stesna, 
ba§Imza azab inecektir, dedi. Allah Teala; Hz. isa'ya §Oyle vahyetti : 
Ben, kO§tugum §alt1 yalanlayanlan yakalayaca~ ve indirildikten son
ra sof:rayi inkar etmi§ olanlan bundan Once ·alemlerden hi~birine yap
madiglffi bir azabla. azablandiraca~m, <ledi. Vehb ibn Miinebbih der ki: 
KU§kucular ak§am olunca, e§leriyle birlikte emin ve rahat bi~imde ya
taklarma girdiler ve gece yansma dogru Allah Teala. onlan domuzlar 
§ekline dondurdii ve helalarda pislikler e§eleyerek gezinmeye ba§ladilar. 

Bu rivayet, ger~ekten ga.rib bir rivayettir. ibn Ebu Hatim bu ikis
sayi muhtelif yerlerinden par~alami§tlr. Ben, k1ssamn seyri tam ve 

. mukemmel olsun diye, birle§tirdim. Allah Siibhanehu ve Teala en iyisini 
bilendir. · · 

Butiin bu haberler; Meryem Oglu isa zamanmda Allah'm Hz. isa'
mn duasrm kabul etmesi neticesi israiloguHarma soframn indirilmi§ 
oldugunu gastermektedir. Nitekim Kur'an-1 Kerim'in ifadelerillii.n zahi
rinden de -bu husus a~1ga ~Ikmaktadir. <;iinkii Allah Teala, <cBen onu 
§iiphesiz indirecegim.» buyurmaktadir. 

Tefsir, C. VI F. 159 
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Bazllar1 da; sofranm indirilmemi§ oldugunu soylerler. Bunu Leys 
ibn Ebu Silleym, Miicahid'den nak:leder ve der ki: Bu, blir ornek olarak 
anlatllrm§t1r, hi~bir sofra indirilmemi§tir. Bu rivayeti ibn Ebu Hat.im 
ve ibn ·cerir Taheri de naklederler. Sonra ibn Cerir Taheri der ki : Bana 
Haris ... Miicahid'den nakletti lti.; o, §Oyle demi§ : Uzerinde yemek bu
lunan sofranm indirilmesini inkar eUikleri takdirde azaba ~arptmla.
ca.klan soylenince; istemekten vazge~tiler. Yine ibn Cerir der ki: Bana 
ibn el Miisenna'mn .. . Ha.san'dan naklettigme gore; o, sofrnmn indiril
merni§ oldugunu soylemi§tir. Keza B~§r .. . Katade'den nakleder ki; Ha
san §Oyle demi§tir: israilogunanna «Bundan sonra da artlk i~inizden 
her kim kiifrederse; onu diinyalarda hi~ kimseyi azablandirmayaca~m 
bir azabla azablandmnm.» deniliince, onlar; bunu istemiyoruz, dediler 
de sofra indirilmedi. Mticahid ve Ha.san'dan nakledilen bu rivayetlerin 
isnadlap sahihtir. Keza sofra konusunun Htristiyanlarm kitablarmda 
yer almamas1 ve onlarm bOyle bir vak'ayi bilmemelert de bu haberi 
desteklemektedir. ~ayet sofra indirilmi§ olsayd1, Htristiyanlar pek <;ok 
§ekilde onu naklederlerdi. Keza onlann kitablannda mtitevatir olarak 
yer a1Ird1. En azmdan b1rka<; rivayet bulunurdu. Allah en iyis:ini bilendir. 

Fakat Cumhfu-u Ulem.;8.; sofranm indirilmi§ oldugu kanaatm1 serd 
ederler. ibn Cerir Taheri de bu gorti§ii tercih eder ve der ki : Allah 
Te·ala, <<Ben onu §iiphesiz indirecegim. Bundan sonra da art1k i~inizden 
her kim kiifrederse; onu dtinyalarda hi~ kimseyi azabl·andtrmayacagrm 
bir a.zabla azablandmrrm.» buyurmakta ve indirilecegini haber vermek
tedir. Allah'm vaadi de azab1 da hakt1r ve dogrudur. Bu gorii§, -Allah 
en iyisini bilir ya- en dogru gorii§tiir. Ge<;mi§lerden naklechllen___haber 
ve eserler de bima delalet etmektedir. Tarih~iler nak:lederler ki; timeyye 

-tigwlanmn Magrib diyarmm fiituhatlyla gorevlendirdikleri MU.Sa ibn 
Nusayr, Magrib'de bu soframn inci ve miicevherlerle siislii olarak bu
lundugunu gfumii§ ve mii'minlerin emiri Velid ibn AbdillmeHk'e haber 
gondererek; bunu ~am'a getirmek istedigini bildirmi§. Ancak MU.Sa ibn 
Nusayr yolda iken Velid vefat etmi§. 0 da sofrayt Velid'in karde§i ve on
dan sonra haUfe olan Silleyman ibn Abdillmelik'e sunmu§. Halk onu 
goriince, ii.zerindekii nefis y.akut ve miicevherlerden dolayt hayret i~er
sinde kalml§lar. Denilir ki: Bu sofra Davud Aleyhiisselam'm oglu Sii
leyman Aleyhisselam'a ait imi§. Allah en iyisini bilendir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdurrahman .. . Abdullah ibn Abbas'
dan nakletti kd; o, §Oyle demi§: Kurey§'liler Hz. Peygamber'e dediler ki: 
Rabbma dua et de bize Safa tepesini altm yapsm, sana inanalrm. Hz. 
Peygamber, inamr misimz? deyince, onlar; evet, demi§ler. ibn Abbas 
der ki: Hz. Peygamber dua etti, bunun iizerine Cebrail geldi ve dedi 
ki : Rabbmm sana selam1 var ve der ki : isterse onlar i~ Safa tepesi 
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altm olur, ama i<;lerinden her kim bundan sonra da kufrederse; onu 
alemlerden hi~ bir kimseyi azablandmnadigrm bi~imde azablandmnm. 
tstersen onlar ~~in tevbe ve rahmet kap1lanru a~anm. Hz. Peygamper; 
evet, tevbe ve rahmet kap1lanm isterim, dedi. Sonra imam Ahmed ibn 
Hanbel, ibn Merduyeh ve Hakim el-Mustedrek isimli eserinde Sufyan es
Sevri'den bu rivayeti naklederler. 
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116 - Allah buyunnu~tu ki : Ey Meryem oglu isa; 

sen mi insanlara : Beni ve annemi Allah'tan b~ka iki ilah 
edinin, dedin? Demi~ti ki : Tenzih ederim Seni, hak olma
yan bir sozu soylemek bana yar~maz. Eger ben, onu soy
lemi~sem; Sen onu elbette bilirsin. Sen benim i<;imde olan1 
bilirsin, ama ben Senin zatinda ola.n1 bilmem. Dogrusu 
gorulmeyeni en iyi bilen Sensin, Sen. 

117 - Ben; onlara Senin bana buyurdugundan blli?
kasini soylemedim. Rabb1m ve Rabb1n1z olan Allah'a kul
luk edin, dedim. Ben, aralannda bulundugum surece 
uzerlerine ~ahid idim. Beni oldurdugunde onlann mura
kibl Sensin. Sen her ~eye ~ahidsin. 

118 - Eger onlara a.zab edersen; ~frphesiz onlar Se
nin kullannd1r. $Ayet bagi~larsan; muhakkak ki Sensin 
Sen Aziz, Hakim. 

Bu ifade de keza Allah'm kulu ve rasulu Meryem Oglu isa Aley
hisselam'a yonelttigi hitablarmdan biri.sidir. Allah Teala; klyamet giinu 
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kendisini ve annesini Allah'dan baska iki ilah edinenlerin huzurunda 
Meryem Oglu isa'ya §6yle diyecekti;: «Ey Meryem Oglu isa; sen mi in
sanlara, beni ve annemi Allah'dan ba§ka iki ilah edinin, dedin?» Bu· 
ifade §ahidlerin huzurunda hiTistiyanlara yoneltilmi§ bir tehdid, korku 

. ve uya.nd1r. Katad.e ve digerleri bOyle demi§lerdir. Katade .bunun tehdid 
. ifadesi olduguna; Allah 'I'eala'nm: <<Bugiin dogrulara dogruluklarmm 

fayda verdigi giindiir» kavlini. delil gastermektedir~ Suddi de der ki: 
Bu hitab ve cevab1 diinyadadlr. ibn Cerir bunun daha dogru oldugunru 
soyler ve bu ifadenin Allah Teala'mn Hz. isa'y1 diinya gogune \!lkard1g1 
zaman, soyledigini :belirtir. ibn Cerir iki bakrmdan buna delil getirir. 
Birincisi ifadenin mazi lafz1yla kullamlrm§ oldugunu, digerinin de 
«Eger onlara azab edersen ... ~ayet bagl§larsan ... » kavli oldugunu say
ler ki, bu *i delil iizerinde durulmasi gerekir. <;iinkii k1yamet giinuyle 
ilgili P~\!ok konru· mazi sigas1yla anlatilmi§br ki, olaytn vaki' ve sabit 
oldugu gOsterilsin. HaLbuki Isa'mn «Eger onlara azab edersen ... » kavli, 
bu me§-iyyeti Allah'a havale edip kendisinl onlardan uzak tutmak i~in 
soylemni§ bir sozdiir. Bu ifadenin §arta baglarunas1; vuku bulmasm1 
gerektirmez. <;ii.nkii benzeri bir~ok ayet ooyledir. Katade ve digerlerinin 
s6yledigi daha a~lkt1r. Allah en iyisini bilendir. 

Oyle sa.myoruz ki; bu o1ay, k1yamet giinii olacakt1r. Ve klyamet 
giiniinde §ahidlerin huzurunda hiristiyanlar tehdid edilip uyarilacaK
Iardir. Bu konuda merfu' bir hadis de rivayet edilir. HafiZ 'ibn Asakir, 
Orner ibn Abd-iil~iz'in kolesi Ebu Abdullah'm hayat hikayesinde bu 
olayt nakleder. Ebru-Abdullah sika (giivenUir) bir ravidir. Der ki: Ben, 
Ebu Biirde'nin babas1 kanahyla Orner ibn Abdiilaziz'e Ebu MU.Sa el
E§'ari'nin ~yle dedigini anlat1rken i§ittim : Rasillullah (s.a..) buyur
mu§ ki : Klyamet giinii oldugunda; peygamberler ve iimmetleri \!agm
llrlar. Sonra isa Aleyhisselam ~agmhr ve Allah Teal'a, Hz. isa'mn iize
rindeki nimetlerini hat1rlat1r. Hz. isa bu nimetleri ikrar eder. Allah 
Terua buyurur J:ci: <<Ey Meryem Oglu isa; sana ve annene olan nime
tirni hatirla ... » Soma §oyle buyurur: «Ey Meryem oglu isa; sen mi in
sanlara beni ve annemi Allah'tan ba§ka iki ilah edinin dedin (» Hz. 
isa bOyle d~ olabilecegini reddeder. Bmiun iiz~rine hiristiyanlar ge
tirilir ve sua~kiUrler. Onlar derler ki : Evet, ~a bize boyle yapma
miZI emretti. Brunun iizerine Hz. isa'nm s~1 uzar. Meleklerden her birisi 
Hz. isa'nm ba§mdan ve bedeninden bir sa\! ahr. Allah Azze ve Celie on
Ian bin y1l miktannca huzurunda diz ~oktiiriir ve aleyhlerindeki huc
cetleri kaldmr. Onlarm kar§ISma ha~1 diker ve hepsini birlikte cehen-

. neme siiriikler. Bu hadis te aziz ve garib bir hadistir. 
«Tenzih ederim Seni, hak olmayan bir sozii soylemek .bana yara§

maz.» Bu :ifade, vevilen miikemmel cevabtaki edep tavnna uygun dh§-
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mektedir. Nitekim ibn Ebu Hatim §oyle der : · Bana babam. .. Ebu Hii
reyre'den nakletti k:i; o, §oyle demi§ : Allah Tea.la Hz. isa'ya huccetin:i 
a~Lklama giicu verdi. , Nitekim ayet-i kerlme'de «Ey Meryem Oglu isa; 

. sen mi insanlara, beni ve annemi Allah'tan b~ka 'iki ilah edinin, de
din?» kavli ile sOrctugu soruya yine-Allah Teala -§oyle buyurarak cevab 
vermesini saglami§tlr. «Tenzih eder1m Seni, ha.k olmayan bir s6zii soy
lemek bana yara§maz.» Ebu HiireYr-e bunu Hz. Peygarnber'den rivayet 
eder. Sevrl de Ma'mer kanallyla T~vus'tan ay!!I rivayeti nakleder. · · 

<(Eger ben, onu soylemi§sem; Sen onu elbette biHrsin.» Yani eger 
. benden bOyle bir §ey sad1r olmu§sa; Ey Rab Sen onu muhakka:k .bilir
sin. Qiinkii benim ister i~imden ge¢n, ister dilimle .sOylenii§ olayun, 
Sana gizli ve sakh hi~bir ya:mm yoktur. «Sen benim _i~imde olaru -bi- · 
lirsin, ama ~n Senin zatmda olam bilmem. Dogrusu gorillmeyen1 en 
iyi ]:>ilen S~in Sen.» _ - _ 

«Ben onlara; Benin bana buyurdugundan :ba§kasm1 · s6ylemedim. 
Rabbim ve Rabbumz olan Allah'a kulluk edin, dedim.» Ben onlara, 
ancak Senin .beni kendilerine peygamber olarak gonderdigmi ve teblig 
etmeffii emrettigin §eyleri s6yledim. Ve onlara sadece «Rabbim ve Rab
bmiz olan AUah'a kulluk edin.» dedim. «Ben aralanrida bulundugum 
siirece, iizerlerine §amd idim.» Ben aralannda bulund~gum s:fu'ece y3;p
tlklan §eylere §Ahid olmU§tUm. «Beni oldiirdiigiinde, onlann muraklbl 
Sensin. Sen her§eye §ahidsin.» Ebu Davud et-Tayalisl der ki: BiZe ~u'be 
anlatt1 ve dedi ki : Ben ve· Siifyan es-Sevri, Mugire ibn Nuiniail'a gittik -
0 s1rada Nu'man, Siifyan es-Sevri'ye not ettirdi. Sii.fyan onun yamndan 
ka.lkmca, ben de kendisinden yazd1m. Mugire, Said :ibn Giibey:r'in Ab
dullah ibn Abbas'dan naklettigi §U hadisi kendis:inden ~§ittignrl bize 
anlatt1: Apciullah :ibn Abbas demi§ ki: Bir gun Rrusulullah (s.a.) bize 
bir ogut verdi ve dedi ki : Ey insanlar; siz Allah Azze ve Celle'n:in huzu
runa ~lpl3_k, ba§l ve ayagi a~Ik olarak ~IkanlacakSllllZ. Qiinkii «ilk ya
rattlguplz ~bi, sizi donduriiriiz» buyurulmu§tur. MahlUkat arasmda ilk 
giydirilen Ibrahim Aleyhi.sselam olacakt1r. Dikkat edin, iimmetimden 
haZI ki§iler oraya getirilir ve sol tarafa allmrlar. Ben derim ki: 
Onlar benim arkada§lanmd1r. Dimilir ki : Sen onlann senden son
ra ne- uydurduklanm bilmezsin . . Bunun iizerine ben salih kulun de- . 
digi gibi derim. <(Ben aralarmda :bulundugum siirece, iizerlerine . 
§3,hid idi~. Beni oldiirdiigunde onlann- murak1b1 Sensin. Sen her§e
ye §ahidsin. Eger onlara azab ede~en; §iiphesiz CJnlar Senin kullannd1r. 
Eger ~larsan, mUhakka,k ki Sensin Sen Aziz, Hakim.» Denilir ki: 
Bunlar, sen aralanndan aynldlktan sonra, topuklarmm iistiinden ge

-risin geriye do~fiverdiler. Buharl bU hadisi bu ayetin tefsirinde Velid 
-kanahyla ... Mugire ibn Nu'man'dan nakleder. 
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«Eger onlara azab edersen; §tiphesiz onlar Senin kullannd1r. ~31yet 
ba~larsan; muhakkak ki Sensin Sen, Aziz, Hakim.» Bu ifade; me§'iy
yeti Allah Azze ve Celle'ye vermeyi telmih etmektedir. istedigini yapan, 
O'dur. Yaptlgmdan sorumlu olmayan O'dur. Kullar ise sorumludurlar. 

· Keza bu ifade; Allah'1 ve RasiUtinti yalanlaYip, Allah'a e§ler, benzerler 
ve <;ocuklar ismld eden huistiya.nlardan da uza•kl8.§1.lllaYI ihtiva etmek
tedir. Allah Terua onlann soylediklerinden mi.inezzeh, ytice ve btiytik
ttir. Bu ayetin <;!ok btiyiik bir yeri ve ger<;!ek sa<;an bir haberi vard1r. 
Hadiste varid olduguna gore Rasulullah (s.a.) bir gece sabaha kadar 
bu ayeti tekrarlaml§tlr. 

tmam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Fudayl... Ebu Zer'den 
nakletti ki; o, §Oyle demi§ : Hz. Peygamber bir gece namaza durdu ve 
bir ayet okudu. Sabaha kadar o ayeti okuyrurak riikua ve secdeye vard1. 
0 ayet «Eger onlara azab edersen; §iiphesiz onlar Senin kullannd1r. 
~ayet .bagi§larsan; muhakkak ki, Sensin Sen Aziz, Hakim.» ayetidir. 
Sabah olunca dedim ki: Ey Allah'm Raslllti, sababa kadar riiku' ve sec
deye vararak bu ayeti okudun. Bunun hikmeti nedir? RasUlullah (s.a.) 
buyurdu ki : Ben, Rabb1m Azze ve Celle'ye timmetim i<;!in §efaat temen
nisinde bulundum o da bana bunu verdi. Allah'a §irk kO§ffiayanlar, 

. in§aa.llah §efaatlma nail olacaklardlr. Bu hadisin bir ba§ka ifade ile 
bir ha·§ka tarikten rivayeti de §6yledir : Ahmed ibn Hanbel der ki : 
Bize Yahya... Cesre Bint Dticace'den nakletti ki; o, umreye gitmi§. 
Rebeze'ye vardlgtnda, Hz. Ebu Zer'in §Oyle dedii.gini duymu§: Bir gece 
Rasulullah (s.a.) yats1 namazma durdu. Arkasmdan cemaatta bera·ber 
namaza durdu. Sonra arkada§lanndan bir klSillll geri kalarak namaz 
kllmaya ba§lad1lar. Hz. Peygamber onlann k1yam1m ve geri kalmala
nni gortince; binegme dondti. Halkm mescidi terkettigini gortince; tek- · 
rar yerine dontip namaz klld1. Ben de geldirn, arkas1nda oturdum. 0, 
bana sagma gelmemi i§aret etti. Ben de ~nda namaza duroum. Sonra 
Abd1.illah ibn Mes'ud geldi, benim arkamda ve RasUlullah'm arkrusmda 
namaza durdu. Hz. Peygamber onun soluna gelmesini i§aret etti, o da 
soluna gelip namaza durdu. Biz ti<;timtiz ayn ayn namaz kllmaya ba§
ladik. Her birimiz Allah'm diledigince Kur'an'dan ayet okuyorduk. Hz. 
Peygamber, sabah namazm1 k1hncaya kadar Kur'an'dan bir ayeti tek:.: 
rarlayarak namaz k1ld1. Sa bah olunca ben Abdullah ibn Mes'ud'a i§aret 
ederek; dun gece olan §eyden maksad1mn ne oldugurnu sormasm1 soy
ledilm. Abdullah ibn Mes'ud eUyle; Rasulullah bana anlatmadlk<;a ben 
kendisine biqey soramam, dedi. Bunun tizerine ben; anam babam sana 
kurban olsun, yanmda bunca Kur'an bulunmasma ragmen Kur'an'dan 
bir ayetle sabaha kadar namaz k1ldm, dedim. Arkada§lanm1zdan biri 
bOyle yapml§ olsayd1, biz bunu onun aleyhinde kabul ederdik, dedim. 
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. Hz. Peygamber buyurdu ki : Ben iimmetim iQin dua ettim. Hunun iize
~ine ben; sana nasil cevab verrildi? dedim veya sana nasil kal'§Ihk ve
rildi? dedim. Hz. Peygamber buyurdu ki: Bana oyle bir cevab verildi ki 
iimmetimden pek~ok ki§oi bundan haberdar olsaydi, nama.z1 terk eder
lerdi. Ben, halka miijde vereyim mi? dedim. Hz. Peygamber; evet, dedi. 
Ben; ~abucak bir t~ at1mi mesafeye kO§tum. liz. Orner dedi ki : Ey 
Allah'm Ra.sUlii, halka bu haberi verecek olursan ibadetten uzak du
rurlar. Bunun iizerine Hz. Peygamber, geri donmem i9in seslendi, ben 
de dondiim. Bu ayet i§te ((Eger onlara azab edersen; §Uphesiz onlar 
Senin kullannd1r. ~ayet bagi§larsan; muhakkak ki Sensin Sen Aziz, 
Hakim.» ayetidir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Yunus ibn Abd'iil~A'la ... Abdullah ibn 
Amr ibn As'dan nakletti ki; Rasulullah (s.a.) Hz. isa'run soylemi§ ol
dugu ((Eger onlara azab edersen; §iiphesiz onlar Senin kullannd1r. ~ayet 
bagi§larsan; muhakkak ki Sensin Sen, Aziz, Hakim.» kavlini okudu. 
Sonra iki elini kald1rd1; Allah'rm iimmetim, dedi ve aglad1. Allah Teala 
buyurdu ki : Ey Cibrll; Muhammed'e git, -Rabbm ne demek istedigini 
bilir ya- kendisine sor neden aghyor? Cebrail Hz. Peygamber'e gele
rek; neden agladigim sordu. Ra.Sulullah (s.a.) soyledigmi haber verince 
Allah Azze ve Celie buyurdu ki: Git, Muhammed'e de ki: Biz iimmeti 
konusunda onu ho§nud edecegiz ve kotii durumda b1rakmayacag1z. 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki: Bize Hasan ... Said ihn Miiseyyeb' 
den nakletti ki; ben Huzeyfe ibn Yemman'm §otiyle dedigini duydum 
demi§ : Bir giin Ra.sulullah (s.a.) bizden kayboldu ve hi~ yan1m1za ~Ik
madl. Biz bir daha ~1kmayacagm1 sandl'k. Ya:nrm1za ¢1kt1gmda oyle bir 
secdeye kapand1 ki; ruhunun kabzedildigini sand1k. Ba§Im kald1nnca 
dBdi ki : Dogrusu Rabb1m Azze ve Celle iimmetime ne yapaca~ konu
sunda benimle isti§are etti. Ben de dedim ki : Ey Rabb1m; ne istersen. 
Onlar senin yarat1gm ve kullann. Sonra Rabbim benimle ikinci kez is
ti§are etti. Ben de aym §ekilde cevab verdim. Bunun iizerine ,buyurdu 
ki : Ey Muhammed; iimmetin konusunda seni mahcub etmeyecegim. Ve 
bana §U miijdeyi verdi: Ummetinden ilkin yetmi§ bin ki§i cennete gire
cektir. Her bin ki§iyle beraber yetmi§bin ki§i daha hesabsiz olarak cen
nete girecektir. Sonra bapa el\!isini gondererek buyurdu ki : Dua et, kar
§Illk verilsin, iste ihsan edilsin. Ben.; el~isine dedim ki : Rabbrm iste
digim her§eyi bana verecek mi? El~i dedi ki : S1rf sana istedigini vermek 
iizere beni gonderdi. Dogrusu, Rabb1m bana her§eyi vermi§tir. Bunda 
oviin~ yoktur. Gelmi§ ge~mi§ giinahlanm1 bagi§lami§tlr. Ben canll ve 
saghkh olarak gezinirim. Ummetimin a~ kalmamas1ru ve maglub olma
masmi lutfetmi§tir. Bana Kevser'i' vermi§tir. 0, cennette benim havzi
ma akan bir nehirdir. Bana §eref ve zafer vermi§tir. Korku benim iirri-
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metimdem bir ayhk mesafeden gider. Bana peygamberlerin ilki olarak 
cennete girmeyi lutfetm~tir. Bana ve ummetime ganimeti halal kil
Ini§tlr. Bizden oncekilere §'iddetli davramlan bir~ok konulan bize nor
mal kllml§tlr. Dinde bizim icin zorluk koymarm§tlr. 
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119 - Allap buyurdu ·ki: Bu, dogru soyleyenlerin · 

dog·n!tluklannin fayda verdigi gundur. Onlara altindan 
rrmaklar akan, i¢nde temelli kalacaklan cennetler var
dir. Allah, onlardan ho~nud 'olmu~tur, onlar da Allah'tan 
ho~nud olmu~lardrr. Buyfrk kurtulu~ i~te budur. 

- 120 - Goklerin, yerin ve onlardaki her ~eyin miilkii 
Allah'1ndrr. Ve 0, her ~eye Kadir'dir. 

Sadiidann Sadakati 

Allah Teala; kulu ve rasulu Meryem Oglu is·a'yi munkir ve mUlhid 
h1ristiyanlardan uzakla.§tmhktan, Allah'I ve Rasulunu yalanlayanlar
daJn beri ettikten ve butUn iradeyi Allah Azze ve Celle'ye ·havale ettik
ten sonra cevab vererek §oyle buyuruyor : «Bu; dogru royleyenlerin dog
ruluklarmm fayda verdigi g\indur.» Dahhak ibn Abbas'dan nakleder 
ki; bu ifacte, tevhid ehline tevhidin fayda verdigi g\indur, manasmadir. 

«Onlara altmdan 1rmaklar akan, i~inde temelli kalacaklan cennet
ler vardir.» Omda s~rekli kal1rlar. Degi§iklige ugra.m.a.zlar ve yok edil-: 
mezler. «Allah onlardan hO§nud olmm~tur, onlar da Allah'ta'n ho§n:ud 
olmw~lardir.» Allah Teala'nm biT. ba§ka ayette buyurdugu ·gibi, «Allah'm 
ho§nudlugu ise daha buyiiktur.» (Tevbe, 72). Bu ayetle d.lgm hadis 
i~eride gelecektir. 

ibn Ebu Hatirn burada §6yle bir haflis nakleder: Bize Ebu Said •.. 
Enes ibn Malik'den nakletti ki; Rasulullah (s.a.) §oyle buyurmU§: Son
_ra Hak Teala oniara tecelli ederek buyurur ki : Benden !Lsteyin, beri.den · 
isteyin ki size vereyim. RasUlullali buyurmu§ ki: Onlar Allah'm ho§
nudlugunu l,sterler. Allah Teala da §Oyle der: Benim h<>§nudlugum sizi . 

. kendi evime. yerle§tirmi§, kerametime nail kllrm§tlr. Benden isteyin ki 
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vereyim. Onlar, Allah'In ho§nudlugunu isterler. Allah kendilerinden 
ho§nud oldugu hususunda yine kendilerini §ahid tutar. 

«Biiyiik kurtulu§ i§te budur.» Daha biiyugii olmayan kurtulU§ i§te 
budur. Allah ·'I'eala'mn §U buyurdugu gibi : «i§te ~alu~anlar bu gibi §eY
ler i~in ~~mlar.» (Saffat, 61) ve «Yan§anlar bunun i~in yan§Smla.r.» 
(Mutaffifin, 26) . 

«Goklertn, yerin ve onlardaki her§eyin miil~ii Allah'md1r. Ve 0, 
her§eye Kadir'dir.» 0 biitiin e§yamn yaratam, sahibi, kadiii. ve muta
sarnfl.d.rr. Hel"§ey O'nun . miilkiidiir. O'nun saltanat1 altmdadrr, kudret 
ve iradesine gore cereyan eder. O'nun benzeri, dengi, e§i yoktur. Anas1, 
~ocugu, arkada§I yoktur. O'ndan ba§ka ilah yoktur. O'ndan artlk Rab . 
yoktur. ibn Vehb der ki: Ben HuyeyY' ibn Abdullah'm .. . Ebti A:bdur
rahman'dan · §Oyle naklettigini i§ittim : Abdullah ibn Amr dedi ki; . 
son indirilen sure Milide suresidir. 

1\fAiDE SURESiNiN SONU 



EN'AM SORESi 



------ -,--- -

EN' AM SURESi 

A vfi, ikrime ve Ata, ibn Abbas' tan rivayetle En' am ·suresinin Mek
ke'de nazil oldugunu soylemi§lerdir. 

Taberani der ki : Bize Ali ibn Abdillaziz'in ... ibn Abbas'tan rivaye
tine gore; o, §6yle demi§tir : En':am suresi Mekke'de bir gece biitiin ha
linde nazil oldu. (::evresinde yetmi§bin melek tesbih ederek dolamyordu. 

Siifyan es-Sevri, Leys kanallyla ... Esma Bint Yezid'den rivayet eder 
ki; o, §oyle demi§tir: En'am suresi Hz. Peygamber (s.a.) e bir biitiin 
halinde nazil oldu. Ben, Hz. Peygamber (s.a.) in devesinin yulanm tu
tuyordum. Surenin agrrllgmdan az kaldr devenin kemikleri klnlacaktr. 

~erik der ki : Leys kanalryla... Esma'dan rivayete gore; o, §Oyle 
demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) bir yolculukta iken En'am suresi melek
lerin bagm§lan i\!inde nazil oldu. Onlar gokle yer arasmr doldurmu§
lardr. 

Suddi der ki : Miirre'nin Abdullah'dan rivayetine gore; o : En'·am 
suresi nazil oldu. Yetmi§bin melek ona refakat ediyordu, demi§tir. 

Bu hadisin bir benzeri ba§ka bir kanaldan olmak iizere ibn Mes'l1d' 
dan da rivayet edilmi§tir. 

Hakim Miistedrek'inde der ki : Bize Ebu Abdullah Muhammed ibn 
Ya'kub ve Ebu Fadl Hasan ibn Ya'kub'un ... Cabir'den rivayetine gore; 
o: En'·am suresi nazil oldugunda Allah Rasulii (s.a.) tesbih buyurdular, 
deyip, ufku kapatacak miktarda melek bu sureye refakat etmi'§tir, diye 
Have eiJmi§tir. Hakim bu hadisin Miislim'in §artlanna gore sahih oldugu
nu soylemi§tir. 

·Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn Ma'mer'in ... 
Enes ibn Malik'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyur-. 
dular: En'am suresi, Dogu ile Batr arasrm ort!=!n .meleklerden bir grupla 
beraber nazil oldu. Onlar tesbih ediyorlar ve yeryiizii onlarla \!alkala-
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myor, sars1hyordu. Bu s1rada Allah Rasulu: Yuce Allah'1 tesbih ederim, 
ytice Allah'1 tesbih ederim, diyordu. 

Yine ibn Merduyeh'in Taberani kanahyla .. . ibn Omer'den rivaye
tine gore; .Allah Rasulii (s.a.) §byle buyurmu§lardir: En'am suresi bana 
bir .buttin halinde nazil oldu. Yetmi§bin melek ona refakat ediyordu. 

· Melekler tesbih ve tahmidde bulunuyorlardL 

iZAHI -----

Kur'an Atmosferi 

~ sure-i celile, Mekke-i Mtikerreme'de nazil olan Kur'an ayetle- . 
rinin en gtizel ornegidir. Kur'an'm golgesi.nde. sunmaya 9all§tl
guruz Mekki surelerin birincisidir. Bu sure Kur'an'm tabiatrm, ozeilik
lerini ve metodunu esas mevzuunu, hadiselere nas1l ula§tlgmi ve mese
leleri nas1l arzetme metoduna sahip oldugunu g5sterir. Bununla biTlikte 
buttin Kur'an sure!erinde beliren mucizelere uygun §ekilde kendi ozel 
§ahsiyetini de muhafaza eder. Bu §ahsiyet, hangi surede olursa olsun, 
basiret sahibi kimselerin gozunden ka9maz ... Her surenin kendisine has 
bir §ahsiyeti, alameti, uzerinde dontip durdugu mihveri ve ana mev
zuunu arzedi§ iislubu, arzederken birlikte duygulandmc1 ifadeler ta§I
yan te'sir metodu vardlr. Her surenin kendisine has §ekilleri, bu §ekil
lerin sa9t1g1 golge ve I§Iklar, bunlann ula§abildigi muhit ve tekerriir 
eden ozel ibareler vardrr. Ve btit:Un bunlar sureklilik i9in §art olma gibi 
bir durum arzeder ... Hatta bu husfts tek bir mevzuya dokunurken bir
birine yakm konulara ·temas ederken bile goze 9arpar. Esas itibariyle 
surenin §ahsiyetini canland1ran ihtiva ettigi mevzu degildir. Fakat bu 
iz ve i§aretler sadece o sureye ~ahsustur ve gozler ontine §ahsiyetini 
9izer ... 

Bu sure ana mevzuunu kendisine has, usttin bir §ekil i9erisinde arz 
ediyor. Bu iistunltik her an ve duru§ta, her sahne ve manzarada goze 
9arp1yor. Her durak ustun bir guzelligi temsil ediyor. Ruhu ok§ayan, 
hissiyat1 s1k1ca tutan insan psikolojisini hayrete sevkeden iisttin bir . 
guzellik, bOyle bir gtizellik i9erisinde sahnelerin ilham ve dokunu§lan 
birbiri arkasma ili§iyor. 

Evet. Bu, ger9ekten bbyledir; ger9ekten ben bu surenin aki§Im s·ah
ne ve dokunu§lannm seyrini izlerken kendi ruhumda ve hissiyatrmda 
btittin bunlan duyuyorum ... Ve sanm1yorum ki gorii§ sahibi bir insan, 
benim gordtigum bu §eylerden bir renk veya l§lk gormesin bu sure i9in
de ... Hakikaten bu ustUn guzellik, tisttinltigtin son noktasma ula§Iyor, 
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oyle ki gonill artlk onu izlerken kendi kendisini tutarruyor hayret ve 
§a§kmhk i~erisinde kahyor! 

Bu sure biittinii itibariyle «uluhiyetin hakikatini» arzediyor. Ama 
bu arzedi§ tarZI, vicdan ve ruh sahalar1m oldugu gibi ka,ina.t ve hayat 
sahalanm da arzediyor. Bu gergegi; goriilen kainatm, bilinmeyen nok
talarmdan hareket ederek sundugu gibi, gizlilikle ortillmii§ gayb ale
minin derin meghullerinden hareket ederek sunuyor. Uluhiyetin haki
katini, gegmi§ milletlerin ~arpi§malanm, birbiri ard1 s1ra gelen miilk
lerini belirtir tarzda arzettigi gibi insa;niyetin dogU§U, canhlann mey
dana geli§i ve kainatm yoktan var ohi§Unu canland1ran sahneler ha
linde sunuyor. Bu ger~egi kainatla yiiz yiize gelen, hadiselerle kar§Ila
§an, iyilik ve kotiiliiklerle ha§rolan, insan f1tratmdan alman manzara
larla arzettigi gibi ilahi kudretin .tezahiirlerinden: be§erin ah§km oldugu 
zahiri hayatma hakim olan ilahi kudret sahneleri ile de arzediyor. 
Olan ve olmas1 beklenen hallerine hiikmeden kudret-i ilamye'nin teza
hiirleri ile gosteriyor. Son olarak da k1yamet sahneleri halinde sunuyor. 
Yaratan Rabb1'mn huzurunda durrnu§ mahlukat YJgmmi sahneleri ile 
arzediyor. 

Bu surenin ba§tan sona anlatmak istedigi mevzu biitiin esaslan ve 
varhg1 ile akide mevzuudur. Sure-i celile, be§er nefsin1n en ince nokta
larmdan tutuyor ve onu mevzular ·aleminde gezdiriyor, §U ulu varhklar 
dfulyasinda gizli aglk akideyi ilham eden kaynaklann otesinde dola§
tmp duruyor. insan ruhunu gOklerin ve yerin Hakimin.in huzfuunda 
gezdiriyor, karanhg1 ve aydmllgi dii§iindiiriiyor, ay1, giine§i ve Yildtzlan 
tefekkiire daldmyor. Ko§klii, kO§ksiiz cermet sahnelerinde dola§tmyor. 
Akan ve duran sulann iizerinden gegiriyor, g~mi§ mi1letlerin yok olU§ 
sahnelerinin yamnda duruyor, yakiliDI§ ve YJkmtidan arta kalrm§ eski 
eserlerin onfulde dinletiyor, sonra onunla birlikte karanm ve denizin 
karanhklannda Allah'a tesbih ettiriyor. Nefsin derinliklerinde, gayb 
aleminin gizliliklerinde seyrettiriyor. Oliiden g1kan canllyi, canhdan 
glkan oliiyrii, yerin kara bagrmda gizlenmi§ olan taneleri, ana rahminin 
karanllk lo§lugunda yer etmi§ olan nutfeyi hat1rlatlyor. Sonra cinlerle 
insanlarla, ku§lar ve vah§i hayvanlarla, onceden ve sonradan gelip ge
genlerle, oliiler ve dirilerle gece giindiiz nefisleri muhMaza altmda tu
tanlarla ha.§r-u ne§r ediyor . .. · 

Bu y1gmlarca :kainat manzaralan, insan ruhunu ve hisler alemini 
bask1s1 altma ahyor. Biitiin bunlardan sonra gerisinden sahnelerin can
l'anip giktlgl his ve hayal diinyasmda manalarm canll bir §ekilde goriil
diigii o fevkalade, dipdiri iistiin temllslar. Bir de bak1yorsunuz ki, duy
gu ve sahnelerden tekrar edilen ve ah§Ilmi§ hale gelen her §ey yepyeni 
ve canh bir §ekilde beliriyor ... Sanki insan ruhu onunla ilk defa kar-
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§Ila.§Iyorm~ gi.bi oluyor. Ve sanki insamn ic; alemi daha once bu duygu 
ve sahnelerden hiQbirisine muttali' degilmi§ gibi oluyor. 

Bu ayetler, birbiri arkasmdan gelen bu duygular, bu dokunu§lar, 
bu §ekiller, ilhamlar, bu golgeler ve bu sahnelerle tipki bir nehrin akl
§Ina benziyor. Birbiri arkas1 s1ra gelen ve firlarcasma aklp giden dal
galan andinyor. Bir dalga heniiz yerine varmami§ken, bir dalga daha 
f1r1Iyor yerihden, gaze goriiniiyor ve obiiriiniin arkasmdan gidiyor. Kur
§Un gibi akan ve muttasil akan nehrin kaynag1 gibi. 

Bu ayetler, birbirine girmi§, birbirinin pe§i S.Ira itilerek gelen bu 
dalgalardan her dalga yukarda ta vsif ettigimiz • iistiin bir giizelligin 
en son haddine vanyor. ilerde de muhtelif sahneler halinde bu sunU§ 
metodundaki uygunlugu belirtecegiz. Ve insan nefsini biitiin noktala
nndan yakalayarak iistiin bir giizellik, son derece cevval bir canhllk, 
fevkalade tasvir kabiliyetine sahip bir ton, ifa.de san'ati, mfu;iki, akl§m 
ahengi, ytgllma, toplanma, her noktadan, her delikten insan ruhunun 
isteklerine cevab verme §eklinde ortaya c;Iklyor. Biz gerc;ekten biliyoruz 
ki, bu surenin dokunu§lanm her hangi bir ki§inin kalbine ula.§ti.mbile- . 
cek gii~te degiliz. Onuh ic;in b1rakallm da yine kendi akl§I i~erisinde 
kendi dokunu§lan goniillere kadar aksm ... Be§eri vasflffilzla ve kendi 
insani iislubumuzla o iistiinliiklerin hie; birisini goniillere ula§tlracak 
kudrette degiliz .o 0 Bizim yaptlgimiz §ey sadece bu Kur'an-1 Kerim'den 
u21aklara dii§llllii§ (Kur'a'n'm hakim oldugu bir hayat atmosferinden 
uzakla.§mi§ olmalan miinasebetiyle) kimselerle bu Kur'an arasmda 
bir koprii kurmak i~in sarfedilen miicerred gayretten ibarettir .. . 

Kur'an atmosferinde ya§anan hayat, sadece Kur'an okumakla, 
Kur'an ogrenmekle ve Kur'an ilimlerine muttali' olmakla miimkun 
olmaz.o. Gerc;ekten .bu bizirm aradigimiz manada bir «Kur'an' atmos
feri» degildir. Kur'an'm havas1 ic;erisindeki hayattan kasd1rmz §Udur: 
insan biitiin havas1yla, §8-rtlanyla, hareketleriyle, maksadlanyla, c;atl§
masi ile ihtimamlan He .. . Bu, Kur'an'm ilk indigi giinde oldugu gibi 
bir hayat ya.§amasidlr. Bugiin yeryiiziiniin her tarafm1 kaplayan cahi
liyyetin kar§ISinda insanm gonliiyle, arzusuyla, dikkatiyle ve hareM
tiyle hem kendi nefsinde hem de c;evresindeki insanlarm nefislerinde, 
hem kendi hayatmda hem de c;evresindeki insanlarm hayatmda cahiliy
yete kar§l gelmek ic;in bir kere daha islam'1 yeniden in§A ederek her §eyi 
ile birlikte islam hayatl ya§a.maktir. Biitiin dii§iinceleri, b.iitiin adetle
riyle, biitiin deger 61\!iileri ile, biitiin pratik vakialanyla, iizerindeki her 
tiirlii baskls1yla, kendisine kar§l ac;tlg1 sava§I ile cahiliyyetin kar§ISma 
dikilmektir.. Rabbani akidesi ve Rabbani nizarm ic;in bii.tiin zahmetlere 
~atlanarak, bu nizamm ve bu akidenin biitiin emirlerine uyarak, ytl
madan, sava§dan, cihaddan ve dava yolunda sebattan sonra cahHiyyete 
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kar§l koya.rak ya§amakbr ... I§te insanm ya§ayabilecegi ve bu Kura'nm 
zevkine erebilecegi Kur'an atmosferi budur ... 0 boyle bir atmosferde in
mi§tir. Boyle bir sel y1~m i~erisinde icra-i faruiyet etmi§tir. BOyle bir 
havay1 ya§amayanlar ·ne kadar Kur'an okusalar, Kur'an U.zerinde ne 
kadar ~ah§Salar ve Kur'an i~imlerine ne kadar muttali' olsalar yine de 
boyle bir atmosferde ya§ayamaz1ar. Bizim sarfettigimiz gayret, bu nevi 
.ihlash kimselerle Kur'an arasmda bir koprii kurmak i~indir. Bu koprii 
kurulmadan hi~bir §ey olamaz. Ancak Kur'an ile bu kimseler arasmda 

. koprii kurulduktan sonra diger noktalara Ula§Ilabilir. Ve ger\!ekten hem 
pratik olarak hem de hareket §ekliyle Kur'an atmosferinde ya§ayabil
me imkam saglanabilir. .. i§te o zaman, sadece o zaman bu Kur'an'm 
zevkine erebilirler ve Allah'm diledigi kimselere ihsan ettigi bu ni
metten . faydalanma imkam bulabilirler ... 

Bu sure-i celile, akide davasm1 esash olarak hallediyor .. . Uluhiyet 
ve ubudiyet dava.sm1. .. Davayi hallederken ,de kullara kullann Rabb1m 
tamt1yor ... Kimdir 0? Bu varhgm ana kaynag1 neresidir? Kainatm ote
sinde ne gibi s1rlar gizlidir? Bunlar necidirler? Onlan bu varhk diinya
sma getiren kimdir? Kim yoktan var etmi§tir onlan? Kim doY'Urmak
tadlr? Kimin kefaleti altmdad1rlar? i§lerini idare eden kimdir? Gozle
rine ve goniillerine hakim olan kimdir? Gecelerini ve giindiizleflini de
gi§tirip duran kimdir? Onlan ba§lang~~ta kim getirmi§tir bu diinyaya? 
Sonra kim geri dondiirecektir? Ni\!'in yaratlllm§lard1r onlar? Neye da
yanarak eeelleri tanzim edilmi§tir? Hangi ak1bet beklemektedir kendi
lerini? Kime teslim olacaklard1r? .. l;)urada burada yoktan var olan ha
yattan ... Sonra bu oliime nas1l terkedileceklerdir? .. Tane tane inen §U 
su. Tath ye§eren §U tomurcuk. Birbiri iizerine binen §U tane. l;)u ak1p 
giden yild1z. ~u dogan sabah giine§i. Bu k1rp1hp yok.olan gece. l;)u donen 
felel{ ... Biitiin bunlann gerisinde kim var? Hangi haberler, hangi s1rlar 
dolu bunlann arkasmda? .. . l;)u milletler, o ~aglar, gelip giden, yok olan, 
sonra yerine ge~en insanlar ... Evet, biitiin bunlan kim yap1yor? Kim 
yok ediyor o i~nlan? Ni~in bir k1sm1 ba§kasmm yerine ge\!iyor? Ne
den bir kiSrm yoklugun kara bagrma gomiiliiyor? Bu imtihanlardan, 
bu tecriibelerden, bu oliimlerden sonra hangi aklbet, hangi hesab, han:gi 

A b kl' 0 1 X. ??? -ceza e 1yor msan 15 1 . . . .. . 

i§te bOyle gezindiriyor sure-i celile, insan gonliinii ortalarda ve o 
ufuklarda ... I§te bOyle dola§tmyor o derinliklerde, o enginlerde ... Ama 
biitiin hunlar, Mekki surelerin sunu§ metodu i~erisinde ge~ip gidiyor. 
Ge~en sayfalarda iizerinde soz ettigimiz gibi hepsi de Kur'an'm iffuie 
metoduna uygun olarak yiiriiyor. Biitiin bunlar i'tikadi mevzularda 
nazari bir taklm tasvirler sunmayi veya kafalan ve dii§iinceleri i§gal 
eden lahuti miicadelelere dalmayi hedef alm1yor. Sadece ve sadece in-· 

Tetsir, C. VI F . 160 
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sanlara gim;ek Rablanm ogretmeyi hedef ahyor. Bu ogrenimin l§lgl al
tmda insanlar biitiin benlikleri ve varhklanyla, vicdanlan ve ruhlany
la, hareket ve ~ah§malan ile adet ve ah§kanl1klan il~ hak olan Rabla
nna na.s1l kulluk edeceklerini ogreniyorlar. Biitiin pratik hayatlarm1 
yerde ve -gokte kendi.sinden ba§ka hakim bulunmayan Allah Teala'nm 
h~imiyetine ... Yegane hakimiyet kaynagma kuUuk yapacaklanm og-
renive:r:iyorlar .. . 

Hemen hemen sure-i celile'nin biitiinii ba§otan sona bu belli he
defe dogru ilerlemektedir. Yaratan §iiphesiz ki Allah'tlr. R1Zlk veren 
AHah'tlr. Millk sahibi Allah'tlr. Hakimiyet, gU\! ve kudret sahibi yine 
Allah't1r. 0, bilinmeyen §eyleri ve s1rlan bilendir. Geceyi giindiize ~e
virdigi gibi gozleri ve kalbleri dondiiriiveren Allah'tlr ... Bunun i\!indir 
ki, kullann hayatma hiikmedenin Allah Tea.la olllllaSI gerekir. O'ndan 
ba§ka hi~ kim:5enin emir ve nehiy kudreti olma:mahd1r. 

Yol \!izmek, hiikiim koymak, helali ve har8.ml belirtmek O'ndan 
ba.§ka hi~ ~imsenin yetkisi dahilinde degildir. Biitiin bunlar, uluhiyetin 

· ozelliklerindendir. Ve biitiin bunlar1 yaratma, nZik venne, oldiirme, 
diriltme, fayda verme, zarar verme, kudretine sahib olmayan Allah'tan 
ba§ka Jdmsenin insanlar hayatlnda kendi.sine has oldugunu soylemeye 
bakk1 yoktur. ihsan etme ve ahkoyma kudretine sahib olmayan gerek 
diinyada, gerekse ahirette ne kendi nefsine ne de ba§kalanna yard1m 
etmek elinden gelmeyen insanlann bu hususlara kan§maya haklan 

. yoktur. Sure_.i celile, bu dava iizerinde son derece iistiinliige varan belig 
. itadeleri, sahne ve manzaralan, te'sir ve dokun~lan ile delillerini serde
derek aki§ma devam ediyor. Ve insan gonlii biitiin bunlan her yandan 
ve her §ekilden ilhamlarla dolu, miiessirler Yl~m olarak kar§Ihyor. 

Sure-i celile'nin arzetmek i.stedigi en biiyiik dava, gokte ve yerde 
uluhiyet ve kulluk davas1d1r. Evet: en geni§ saftas1 ve en §iimullii taraf
lanyla birlikte uluhiyet ve kulluk davas1. .. Fakat o giinkii miisliiman 
cemaatm hayatmda rastlanan durum, bu aleiD§iimul ulu kaidenin tat
bikine uygun olarak cahiliyyet cemiyetinin yiyecek ve kesilecek §eyler
den haram ve helal klima yetki.sini kendi.sinde bulmas1 bir taklm adak
larda gozetilecek §ekillerin meyve ve ~ocuklar huslisunda belirt'ilecek 
adak bi~imlerini · koyma yetki.sini kendinde bulmas1 veya iddia etmesi 
gibi durumla kar§I kar§Iya bulunuyordu. ( ... ) ' 

0 giin islam iimmetinin ve ~evresinde bulunan cahiliyyet cemi
yetlerinin ya§aYl§ma uygun hiikiimler bunlarth. Biitiin bunlarda o 
biiyiik daVla ... Hiikiim koyma dava.s1. .. Ve bunun da gerisinde o en 
biiyiik kaziyye .. . Uluhiyet ye ubudiyyet kaziyyesi temessiil ediyordu. 
i§te sure-i celile bunlan hallediyor. Mekke'de nazil olan Kur'an ayetleri 
bunlara· ~re buluyor ve Medine'de nazil olan Kur'an ayetlert de yeri 
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ve zamam geldigi s1ralarda bu meselelerin c;aresini bulmak ic;in hiikiim- . 
ler koyuyordu. 

Sure-i eelile'nin akl§l ic;inde kaynagmdan firlarcasma buyiik bir 
Jlgm halinde gelen hiikiimler ve m.iiessirler kiilliyatl, kesHen hayvanlar 
ve adaklar hususunda (bu mfulasebetle hiikum koyma davasmda) ca
hiliyyet cemiyetine kai'§I korken ve butun bunlan akide davasma, do- · 
laJlsiyla ulUhiyet ve ubudiyet davasma baglamas1 ve bu meseleyi bir 
iman ve kufUr meselesi. islam ve cahiliyyet mevzU.u yapmrun. Evet, bu
tiin bunlar (ilerde geni§c;e arzetmeye \!'all§aCagnmz gibi ve her ayet 
kumesiyle teker teker kar§Ila§tlglmlzda gorulecegi gibi) insan ruhuna 
bu dinin tabiat1 mevzuunda o asil hakikatlan yerle§tiriyor. Yerle§tiri
len bu esash gen;ek §Udur :· insan hayatmda en kiic;iik ve ciiz'i mese
lelerin dogrudan dogruya Allah'm §eriatmm temsil et:Jtigi hakimiyet-i 
Ilahiye'ye mutl'8!k §ekilde boyun egmesi gereklr... Aksi 'takdirde o en 
kU~iik meselede hakimiyeti ilahiye'ye teslim olmamarun neticesi butii-
niiyle bu dinin c;er\!evesi harici:ne c;1kmak olur. -

Aynca bu kulli hUkiimler, bu diiiin biituniiyle hayati tezahiirleri 
ne §ekilde olursa olsun (ister iyi ister kotii, ister biiyUk ister kuc;Uk) 
be§erin hakimiyetinin golgesinden kurtarmak ve bu dinin temsn · ettigi 
biiyiik esasa baglamak hususunda sarfettigi dikkatin onemini belirti- . 
yor. Bu dinin temsil ettigi en biiyiik hakikat, yerytiztinde Allah'm ulu- · 
hiyeti ile ortaya c;1kan AHah'm hakimiyetine mutlak §ekilde teslim ol
maktlr. Aynca bu uluhiyet hie; ortaks1z biittin kainattaki meseleleri 
idare etmekle de belirmektedir. ~ 

Sure-i Celile'de adaklar, meyveler ve hayvanlar hususunda·v~ c;o
cuklar mevzU.unda cahiliyyet adetlerini temsil eden duygulan miitea
ki:ben \!e§itli §ekilde hiikumler geliyor. Bir k1Srm dogrudan dogruya bu 
duygulann birbirleriyle tenakuz halinde oldugunu ve l:x>§ §eylerden 
ibar-et bulundugunu ifade ederken bir kiSmi da be§erin haram ve helal 
mevzuunda ve biiyiik bir akide davas1 huslisunda kendisine maletmeye 
c;ah§tl~ ulUhiyet davasma baghyor. Ve biitun bu husUslarda Allah'u1 
emrine uymamn gerektigini~ en dogru yolun bu oldugunu ve bu yola 
uymayanlann bu dinden c;1km1§ olacaklanm beyan ediyor. TJ.pkl gec;en 
ayetlerde oldugu gibi bu ~yetlerde de 0 duygu ve adetleri teker teker 
zikrediyor. · 

i§te goruyoruz ki, meyve ve -hayvanlardan adanan adaklarda ve 
c;ocuklar mevzU.wida gerek1i haram ve helal hususlanna dair cahiliyyet 
devrinde izlenen _,§ekildeki ciiz'i meseleleri aye.t-i kerime hidayet veda
lalet, Allah'm nizamma tabi olmak veya §eytarun arumlanm izlemek, 
AUah'm rahmetine ula§mak veya azabma mU.Sta:hak olmak, Allah'm bir
ligln1i kabul ·etmek veya O'na, benzer birisini e§ saymak gibi huSilslar-
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daki biiytik davalara baghyor. Allah'm dogru yoluna tabi olmakla dogru 
yoldan aynlmak mevzulanyla birle§tiriyor: 0 §iimullii sahasl ile bir
likte biiytik davalardan bahsederken kullandigl ifade tarzmm ayn1S1m 
bu husllslardan bahsederken de kullamyo;r ... 

Sadece burada bile yigmlarca duygu te'sirleri ta§Iyan sahnelerin · 
sunuldugunu goriiyoruz. GOlgelikli, gOlgeliksiz bah~elerde gezinen can
hlar ve yarabklar manzara.s1. Muhtelif renkte b'itkiler, hurmalar, zey- . 
tinier, birbirine benzeYen ve benzemeyen nar. tasvirleri. §ahid getir
meler, mevzulan birbirinden ayirmalar, mii§riklere inen cezalar ve 

. azablar .. ~ · 

Biitiin bu sa.hneler yigiru sure-i celile'nin aki§l i~eri.Sinde daha once 
biitiin itibariyle akide mevzuuna temas edilirken de zikredilmi§ti. Bii
tiin ·bunlarda bu dinin tabiatlm anlamak husllsunda ~ok veya az hii
kiim koyma ve hakimiyet kurma da vasma ba~ tarzmda asia yamlma:.. 
yan deliller vardlr. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il-Kur'an, V, 31 - 40). 

---oOo~--

1 - Hamd; gokleri ve yeri yaratan; karanhklan ve 
ayd1nhg1 vareden Allah' a mahsustur. Sonra da kafirler 
bunlan rablarma denk tutuyorlar. 

2 - O'dur, sizi bir c;amu,rdan yaratan. Sonra size bir 
ecel ta'yin eden. Bir de O':riun katlnda belli bir ecel var
dir. Siz hala ~iiphe edip durursunu·z. 

3 - , 0, goklerde de, yerde de Allah'tlr. Gizlinizi de 
a~ikarnnz1 da bilir .. N e kazanacag1n1Z1 da bilir. 

E 

r~ 

la 
- 'li 

le 
n 
u: 
(l 

I a 
k: 
kl 
m 

la 
di 

bE 
bE 
Ia 
le 
Z1 
d~ 

si: 
«1 
ni 
ru 
di 
at 

ed 
V13 

te 
ge 
m 



En'Am, 1-3) HAD1SLERLE KUR'AN-I KERfM TEFS!Rt 2549 

- GOklerin ve Yerin Yaratili§l 

Allah Teala kendini oviiyor, kullanna oturacaklan bir mahal _ ola
rak gokleri ve yeryiiziinii, faydalanacaklan geceleri ve griindiizleri, ka
ranll:tdan ve aydmllg1 ya~atmasmdan dolayi hamdediyor. Karanl1klar 
lafZiiu ~ogul olara:k get'irirken, §erefH olmasmd-a.n dolayi aydmllk ke- _ 

_ :'llmesini tekil halde getirmi§tir. B~ka bir ayet~i kerimeJde: « ... GOlge
lerini saga ve sonara vurarak ... » (Nahl, 48) buyurul'iken bu surenin so
nunda da : «Ve §iiphesiz ki bu; Benim doodogru yolumdur. Ona hell}-en 
uyun.- B~ka yollara uymayin ki, sonra sizi O'nun yolundan ayinr.» 
(En'am, 153) buyurmU§tur. 

Allah Teala : «Sonra da kafirler bunlan Rablanna denk tutuyor
lar.» bUyurmU§tur ki; biitiin bunlarla birlikte kullannm baZlSl OilU in
kar etrrii§, onunla birlikte ona ba§ka ortak ve denkler kabul etmi§, ar~ 
kada.§ ve \!OCuklar edimni§leroir. Allah Teala butiin bunlarda.n yiicedir, 
miinezzehtir. 

Allah Teala .. : «O'dur sizi bir ~amuroan yaratan.» buyurmakla asll- -
Ian olan ve kendisinden ~1kt1klan babalan olan Adem'i kasdetmekte
dir. Ondan ~lkarak Dogu ve Bat1ya yayilrm§laOOir. 

Allah Teala: «Sonra size bir ecel ta'yin eder. Bir de O'.nun katmda 
belli bir ecel vardlr.11 buyuruyor. iJ:m Abbas'tan rivayetle Said ibn Cii
beyr «Sonra size bir ecel ta'yin eder.n ayetinde oliimiin; «!Bir de O'nun 
katmda belli bir ecel vardlr.» ayetinde de ahiretin kasdedildigini soy
lemi§tir. Miicahid, ikrime, Said ibn Ciibeyr, _Hasan, Katade, Dahhak, 
Zeyd ibn Eslem, Atiyye, Siiddi, Mukatil ibn Hayyan ve b~kalanndan 
da bOyle rivayet edilmi§tir. 

Kendisin.den gelen rivayetlerden .birinde Hasan §oyle der: «Bonta 
size bir ecel ta'yin e.der.» Bu, yaratllma ile alum -arasmdaki siiredir. 
ccBir de O'riun katmda belli bir ecel vardlr.» Bu da oliimden sonra ye
niden diriltilinceye kadar ge\!en .,siiredir. Bu, daha onceki gorii§iin ay
mdir. Bu, ozel ecelin takdiri, her bir insanm Omrii; biitiin ecelin tak
diri ki, bu da biitiiniiyle diinyamn arnrii olup sonra sona ermesi ve 
ahiret yurounaJ gidi§in takdiridir. -

ibn Abbas ve Miicahid'den rivayete gore ccSonra size bir ecel ta'yin 
eder.» ayetinde diinyanm siiresi; ccBir de O'nun katmda belli bir ecel 
vardlr.11 ayetinde ise oliim zamanma kadar insanm omrii ka&ledilmek
tedir. Sanki bu, bundan sonraki: ccO'dur, geceleyin sizi kendinizden 
g~iren. Giindiiziin de ne yaptlgm1Z1 bilir.1> (En'am, 60) ayetinden aim-

. mi§ gibidir. · · 
ibn Abbas'tan r:ivayetle Atiyye, ccSonra size bir ecel ta'yin eder.1> 

ayetinde uykunun kasdedildigini, zira onda ruhun kabzedilip uyanma 
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Sira.smda sahibine tekrar dondiigunii; «Bir de O'nun katmda belli bir 
ecel vardrr'.» ayetinden ise, insanm olfun za.manmm kasdedildigmi s6y
lemi§tir ki; .bu, garib bir sozdiir. 

«O'nun katmda.» sozii; bunu O'ndan ba§ka hi<; kimse ibilemez, an
lammadir. Nitekim ba§ka ayetleroe de §Oyle buyrulur : «De ki : Onun 
bilgisi ancak Rabbimizm katmdadir. Onun vaktini · kendisinden ba:}
kasi belirtemez . .. » (A'rat, 187). «Kiyametin ne zaman gelip <;atacagm1 
soruyorlar. Senin neyine onun zamamru bildirmek. O'nun n:ihayeti an
cak Rabbma aittir.» (Naziat, 42 - 44). 

Allah Teala : «Siz hala §iiphe edip durursunuz.» buyuruyor ki; 
Siiddi ve ba§kalan buray1; Siz, klyamet hususunda hala §.iiphe edip 
duruyorsunuz, ~eklinde anlami§lardir. 

Allah Terua : «0, goklerde de yerde de Allah'tlr. Gizlinizi de, 8.§ika-. 
nniZl da bilir. Ne kazanacaginiZl da bilir.» buyuruyOP. Cehmiyye'nin 
s6ziiniin yanli§ oldugunun kabuliinde ittifak ettikten· sonra, bu ayeti 
tefsir edenler; muhtelif gorii§lere aynlrm§lardir : Cehmiyye §Oyle de
mi§ti: «Allah Teala her yerdedir.» Onlar bu ayeti bu manaya hamlet
mi§lerdk Halbuki gorii§lerin en sihhatli olaruna gore; 0 (Allah), gok
lerde ve yerde · Ailah olarak ~agnlandir. Yani goklerde ve yerde olanlar 
ona ibadet eder, onu birleT ve onun ilahhgiru kabul ederek ona Allah 
ismini verir, isteyerek veya korkarak ona dua ederler. Ginlerden vein
sanlardan katir olanlar bunun di§mdadir. Bu gorii§e gore bu · ayet : 
«Gokte de ilah, yerde de ilah olan O'dur.» (Zuhruf, 84) ayeti gibidir. 
Yani 0, gokte olanlann da yerde olanlann da ilahidir. 

ikinci gorii§; bu ayetten maksad Allah Teala'mn goklerde ve yerde 
gizli ve ~Ik her §eyi bildigidir .. 

ibn Cerir'in de tercih ettigi gorii§e gore;. «0 goklerde de Allah't1r.>> 
klSIIllilda vakf-I tam yap1hr. Sonra haber ba§lar da «Yeryiiziinde gizli
nizi de 8.§ikanruz1 da bilir. Ne kazanacagm1z1 da bilir.» buyurulur. 

Allah Teala : « (HaYJrh olamyla, kotii olamyla biitiin amellerin:izi) 
ne kazanacagimzi da bilir.» buyurmu§tur. 

----iZAHI----

ikinci mesele Yaraticmm varh~m isbat i<;in gelmi§tir. ~oyle ki : 
~iiphesiz, yerdeki ve gokteki cisimler muayyen nitelikte ve mikdar
larda yaratllrm§tlr. Bu ise ancak bir fail-i muhtann ta'yini ile ola:bilir. 
Birinci §Ikka bir ka<; yonden bakabiliriz : 1 - Her felek kendine has 
muayyen bir mikdara sahiptir. Ki o mikdardan daha ~ok veya daha az 
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bir mikdarda olabilirdi. 2 - Her felek ctiz'lerden miirekkebdir. 0 fe
lekin terkibinde yer alan her bir ciiz'iin orada yeralmas1 miimkiin ol
dugu gibi, d!§mda kalamn da bu terkibe ka.tllmas1 miimkiindiir. 3 -
Cisimlerin tabiati hep aym olduguna gore, biitiin cisimler i~in hareket 
ve siikun caizdir. Cisimlerin bir k1smmm hareket ve sii.kftnu sahih ol
duguna gore tiimuniin hareket ve siikunu sahih olur. Bu durumda 
feleki bir cismin siikun halinde degil de hareket halinde olmas1 onun 
miimkiin olan bir durumla muayyen kilmmas1, tahsis edilmesi de
mektir. 4 - Her hareketin, bulundugu h1zdan daha ileri veya geri ol
masi miimktindiir. Herhangi bir muayyen hareketin o ol\!iideki h1zda 
olmas1 -bir ihtisas ve muayyeniyettir. 5 - Her hareket bir yone dogru 
olmaktad1r. Bu hareketin diger yonlere dogru olmas1 da mfunkiin iken 
o ozel yone dogru olmas1 bir muayyeniyet ve tahsistir. 6 - Her felekin 
ya 'iistiinde veya altmda ba§ka cisimler bulunma.ktactrr. Herhangi bir 
felekin yukandakinin veya a§a~dakinin yerinde bulunmas1 m'iimkUn
diir. <;iinkii .biitiin cisimler cisim olma · bak1mmdan aym tabiata sahip
tirler. Buna gore; biri i¢n vaki' olan digeri i~in de olabilir. Hal bOyle 
iken, bir felekin bulundUgu diizen ve yerde bulunmas1 aslmda miimkiin 
olan bir durumla ta'yin edilmesi demektir. 7 - Her felekin hareketinin 
bir ba§laana zamam vard1r. <;iinkii ba§lama zamam olmayan bir hare~ 
ketin bulunmasi muhaldir. <;iinkii hareket, bir halden bir 'tJa§ka hale 
g~me . demektir. Bu g~i§ bir ba§kasmm kendisinden once bulunma
Sllli gerektirir. Ba§langtci olmayan zamanda olmak ise kendisinden once 

' ba§ka hit §ey>in bulunmaanasm1 gerektirir. Bu iki durum aras1m cern 
etmek de muhal olduguna gore her hareketten once bir hareket bulun
masi zaruridir. i§te herhangi bir felekin hareketinirt daha once veya 
sonra degil de vaki' oldugu zamanda bulunmas1 onun aslmda mriimkiin 
olan bir dUrtt.n:I~~ ta'yin edilmesi demektir. 8 - Biitiin cisimler mahiyet 
baklmmdan birbirinin aymd1r. Buna ragmen baZI cisimlerin felek, bazi
lanmn da unsur ·olmasi aslmda miimktin olan bir ta'yin _edilmedir. 
9 - Bunlarm ha·reketleri muayyen bir failin fiilidir. Boyle olunca ha
reketlerin bir ba§lama zamam vard1r. Birinci §Ikkm izah1 : Bu cisim
lerde etkiler yapan miiessir, mucib-i bizzat bir illet olsayd1, bu miiessi
rin devammdan etkilerin de devam etmesi gerekirdi. Bu illetin siirekli 
olmas1 ise o harekette yeralan her pir ciiz'iin sonsuz olmasm1 gerektl
rjrdi. Bu, muhal olduguna gore; bu cisinilere etki eden mue$ir mucib-1 
bizzat bir illet degil, bir fail-i muhtanhr. Bu durum bu failin hareket
lerden once bulunmasm1, bu ise hareketlerin bir ba.§langiCmm olmasm1 
gerekti'flr. 10 --: Biliyoruz ki; bu alemin d!§mda . sonsuz .bi.r bo.§luk 
vard1r. <;iinkii kendimizi · en yukandaki felekin bir tarafmda dunnu§ 
farzetsek on ve arka taraf1m1zda bulunan yonii aytrdiguniZI kesinlikle 
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biliriz. Oyle ise hu alemin dl§mda sonsuz bir bo§luk vardlr. Buna gore; 
bu alemin bu SOTISUZ bo§lUk i~nde diger yerlerde degil de, bulundugU 
yerde olmas1 aslmda miimkiin olan bir haldir. Bu on madde ile sabit 
olmaktadir ki; yer ve gokteki biitun cisimler, muhtelif hal ve nitelik
tedirler. Aklen, bu hal ve niteliklerin z1dlan da onlar i<;in caiz ve 
mumkundiir. Oyle ise bu muayyeniyetin bir ta'yin ve takdir edicinin 
ta'yin ve takdiri ile olmas1 gerekir. Aksi halde mureccihsiz olarak iki 
miimkiin olandan birinin teraccuhu (vuktiu) gerekir ki bu irnkan
sizcilr. 

Bunlardan sonra diyebiliriz ki; yaratmamn .m:anas1, takdir etmek
ten ba§ka bir §ey degildir. Bu on yolla ak1l bizi bir takdirin bulundu
guna gotiirdiigiine gore; aym on yolla bir yaratm:anm oldugu da or
.taya <;1kar. Bu manaya olmak iizere Allah Teala ((Hamd; yer ve gokleri 
yaratan Allah'a mahsti.stur.l) buyurmU§tUr. Allah bilir ya bazl zevat 
ayet~i kerime'de; goklerin, yerin; k!aranllklann ve ntirtin zikredilmesi; 
bunlarda olan faydalara dikkat <;ekinek i<;indir, demi§lerdir. 

Bilinmelidir ki; goklerin faydala.n herhangi birisini sayamayacak 
kadar <;oktur. <;iinkii, gbkler bu kainatm unsurl·arma· nisbetle baba du
rumundadir. Yer ise, ana mevkiindedir. Etkin illetler semavi, kabulle
nici, edilgen illetler de yere aittir. Buimnla ii<; unsur meselesi bitmi§ 
oluyor. Bunu enine boyuna a<;Iklamaya gerek yoktur. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XII, 149 -150). 

<cK:aranllklan ve ayduihgr varedenl) yani meydana getiren. Yarat-
nia anlamma gelen ( Jl>- ) kelimesiyle tek bir mef'til olan ve k1lma 
anlamrq.a gelen ( ~ ) kelimesi arasmdaki farka gelince : Yarat
mada tak<llr anlam1, ·k1Imada ise tazmin anlam1 vardir. Bunun i<;in 
karanl1k ve aydmhk meydana getirme ifade edilmek istendiginqe, dua
listlerin sand1klan gibi 'karanllk ve aydmllgrn kendiliginden varolma
yacaklanna dikkati <;ekme'k iizere ( ~ ) kelimesi kullamllr. Ka
ranllk kelimesi ise sebebleri ($Ok oldugundan ve buna sevJk eden cisim
lerin fazlahgmdan dolay1 cemi olarak kullan1llr. Yahut aydmllkla hi
ctayet, karanhkla dalalet kasdedilir. Bilindigi gibi, hidayet tektir dala
let ise pek<;oktur. Karanhklann once, aydmhgm sonra zikredilmesi ise 
yokolu§larm kabiliyyetlerden once bulunmasmdandir. Karanllgm araz . 
Ve aydmhgm Zlddl Oldugunu iddia edenler bu ayeti delil g<>stermi§ler
dir. Halbuki onlar korliik gibi yeteneksizligin s1rf adem olmad1gm1 ve 
bu sebeple varhk ona taalluk etmeyecegini bilmiyorlar. (Kadi Beydavi, 
Envar'ut-Tenzil, II, 381). 

Karanl1klan ve aydmllg1 vareden. Buradaki ( J.u:- ) kelimesi 
yaratma anlammad1r. Yani karanhklan ve aydmhg1 yaratmr§ olan 
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demektir. Suddi karanllklar ile gecelerin karanllgmin, aydmllklar lie 
giinduziin aydmhg1mn kasdedildigini soyler. Hasan ise; karanhiklarla 
kufriin, nur ile imanm kasdedildigini soyler. Denilir ki; kaianhklardan 
maksad cehalet, nurdan maksad ilimdir. Ba§kalan da karanhklardan 
maksad; ate§, nurdan maksad cennettir, derler. Katade der ki: Allah. 
gokleri yeryiiziinden once yaratnn§tlr. Karanll~ da nurdan once, cen
neti de cehennemden once yaratml§tir. (Hazin, Luhab, II, 381). 

Kur'an'da be§ surenin evvelinde el-Hamd'uli'l-lah kelime-i tayyi
besi mezkurdur. Ev\rela Fatiha'da soma bu surede, sonra Kehf sure
sinde, soma Sebe' suresinde, sonra Fatir suresinde yer al~aktad1r ki 
bunlann hepsi Fatiha'daki tahmid ile alemlerde il'ahi r·ububiyetin ~e
§itli · §ekilde tafsil ve izah1d1r. 

MB.ide'n:in sonundan itibaren hurada goriiluyor ki semavat ve a~ 
hakkmda «halk», zuliimat ve n.ur hakkmda «ca'l» ta'bir olun.mu§tur. 
Miifessirler diyorlar ki «ca'l» de «halk» gib'i bir iTI§a ve "ibda'dir. ~u 
kadar ki halk ozel bir ill§·a-i tekviniyye ve bir takdir ve tesviye manasmi 
da ta§rr. Ya'ni ha:lkta mahlukun her v~hile ozel mikdarlanru ibda' ve 
takdir eden mutekaddim bir kU§atlCI ilmi ve ona gore gerek maddesiz 

. ve gerek bir maddeden tekvin ve tesviye manas1 vard1r. Ve bu suretle 
f1trat mefhl1mu, halk ve hllkat mefhl1mundan bir bOliim olmaktadlr. 
Ca'l ise; bu ayette oldugu gibi tekvin.i in§a ile ( -; ~.:,. t.l ~L; ') aye- . 
tinde oldugu ve~hile te§rii in§adan daha genel oldugu gibi bun dan · 
ba~ka ca'lde bir tasyir, tazinin manasl, ya'ni mef'uluniin diger b'ir §ey 
ile zarfiyyet veya gatyyet veya mebdeiyyet · veya diger herhangi bir ve~
hile millabesesi ma'nas1 da vard1r ki bu §ey; arada kah z1mni bir kayd 
olarak ve kah ikinci bir mef'ul sliretinde s6Z'iin ctaya.nag1 olarak milla
haza olunur. Evvelkinde ca'l z1mnen de olsa mukayYed J:Jir mef'ule ta
alluk eder. i:kincisinde ise iki mef'ule taalluk eder. Ve makamma gore 
bu ikinci §ey'ih Zimn.i bir kayd veya sozun dayanag1 olup olmad1~m 
ayn"d etmek lazrm gelir ki bu manalar dilimizde' yapmak ve kllmak ke
limeleriyle ifade olunabilir. Nitekim karanhk yapt1, aydmhk yapt1, ge
ceyi giinduz, gjinduzii gece yapti. karanhg1 nahO§, aydmll~ ho§ k1ld1, 
denilebmr. Demek olur ki zulumat ve nurun mec'uliyyeti yekdigeriyle 
teakubu ve goklerle yerdeki e§yamn mahluk varliklan z1mrunda birer 
kar~lhkh hadise olma.lan i'tibariyledir. Ve bundan zulmetin zatirun nur 
gi.bi vucudi ve ademi asli bir emrin mevcud umur olmasl ve e§yactan 
kat'1 rrazarla zamanm gece ile- giindiiziin hadd-i zatmda mevcud bu
lunmasi laz1m gelmez. Demek ki Manicilerin dedigi gibi zuliimat ve 
nurun -biri §er halik1, biri hayir halik1 iki mebde-i evvel olmalan §oyle 
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dursun; bunlar goklerle yerin hJ.lkati zunnmda mec'ul tali ve Zimni, 
nisbi ve izafi birer hadiseden ba.§ka bir §ey degillerdir. Zuliimatm nura 
takdimi yaratllmi§ §eylerde asli ademin melekuttan once olmasma i§8.
rettir. Zuli.ilnAtm cemi', nurun miifred ol~ak irad1 da zulmetin kesret, 
§irk ve dagm1khk ile alakadar bulunduguna ve bunda vahdet ve fer
diyyetin c;oklukta kaybolup gitmesine, nfuun ise tevhid ile alakadar 
olduguna ve bunda c;oklugun vahdette kaybolup gitmesine bir tenbih 
gibidir. Ve bu cem'i takdim ile ifrad ve te'hirde zuliimat ve nurun gokle 
yer karinesine aynca bir giizel kar§1hg1 vard1r. Sonra zuliimat ve nur
dan murad; gece ile giindiiziin ardarda gelmesinde goriildiigii iizere his
sedilebilen kar§Illkll iki hadise Oldugu zahirdir, zira laf1zlann liigat ba
klmlndan hakikatlan oudur. Maamafih nur, in§iraha; zulmet, iiziinwye 
sebeb olmak i'tibariyle bunlar kiifr iman, cehl ilim, keder siirur, §err 
hayr gibi ma'neviyyata imadan da hali degildirler. Ve hatta bu mana
larda bilinen mecaz olarak kullamhrlar. Bundan dolay1 ba'ZI miifessir
ler bununla tefsir etmi'§ler, Vahidi de; zuliimat ve nurun mahslis ve 
ma'kul her ikisine §amil bulundugunu gostermi.§tir ki umumi mecaz 
demek olur. Filvak1' ma'rifet delili ve tevhid delili olan nurun, yairuz 
bir afaki ve cismani hadise olmasmda 1srar dogru degildir. Bunda enfii
silik lie afakiligin maddiyet ile ma'neviyyetin bir intlbak1, birle§me am 
vard1r ki; biz, ona idrak ve §iihud ve vicdani §Uur adm1 ver'iriz. Bma- · 
enaleyh nurda her halde bir ma'na gozetilmeli, mahsus ve ma'kwii 
cami' bir umumi mana miilahaza olunmalld1r. Hislerin deg~ikligine 
ragmen riurun miifred olarak irad1 da hepsinin §Uur ve idrak n11runda 
topland1~ anlatmak ister. 

i§te Allah; oyle bir Rabbiilalemin'dir ki; maddiyyat ve maneviyya
tiyle gokleri ve yeri halketmi§, zuliimati ve nuru yapmi§tlr. Sonra bii
tiin bu ni'metlere nankorliik edib kiifredenler, 0 yaradan rablarma bu 
mahlukatl veya bunlardan bazil.anm denk tutuyorlar. -Bir kiS
rni tutuyor e§yamn tabiatma tap1yor, bir klsmi tutuyor giine§e tap1yor. 
Bir k:tsnu tutuyor hayr ilahi, §er ilahi, Yezdan ve Ehrimen diye zulmete 

• ve nura tap1yor, bir kiSmi tutuyor hararete, ate§e tap1yor, bir kJ.Srm tu
tuyor, ta§lara, topraklara, madenlere ve bunlardan yaptlklan putla.ra 
tap1yor, bir kiSm1 tutuyor bitkilere ve hayvanlara tap1yor, bir kiSml 
tutuyor kadmlara tap1yor, bir k:ISm1 tutuyor Firavun ve Nemrud gibi 
azgm tagutlara tap1yor, bir k1srm da isa ve anas1 veya melekler gibi 
ibadullaha tap1yorlar.- Ki biitiin bunlarm Halik Teala'ya kar§I ne 
biiyiik bir kiifran, ne kadar bir iz'ans1zllk oldugu ac;Iktlr. 

Aceba bunlar bu kiifr ve kiiframn mes'uliyyetini hie; dii§iinmiiyor
Iar, o Halik Teala'mn kendilerine hie; bir §ey yapamayacagm1 m1 zanne
diyorlar. Ey insanlar, .0 ,oyle Mr Allaht1r ki, sizin hepinizi bir \!allllUr-
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dan1 ~yaratti. Allah, arz1 halkettigi zaman iizerinde hayattan hi<; bir 
eser yoktu, 0 hayats1z yeryiizii maddelerinden <;amur, <;amurdan da 
nebat, hayvan, insan halketti ve sonra o insarun sulbiinden o <;amurun 
bir siizme ornegi olarak <;Ikard1g1 bir degersiz sudan ic;indeki zerrecik
lerden ardarda lJir s\mne olarak sizleri halkeyledi ve eylemektedir. Sizin 
ilk maddeniz, bir <;amurdan ibarettir. Onu insan yapan Allah'tlr. Burada 
me§hur tefsir ·budur: Allah Teala insanlan Ademden Adem'i de bir 
c;amurdan halketmi§tir. Fahruddin Razi der ki : «Bence bunda diger 
-bir vecih daha vard1r. ~yle ki; insan meni ne ·tamisten mahluktur. Bun
lar ise kandan, kan da g1d·alardan dogar. G1dalar da ya hayvani veya 
neootidir. Hayvani oldugu takdirde o hayvanm tevelliid keyfiyyetin
deki hali, insanm tevelliid keyfiyyetindeiki hali gibidir. Kala kala ne
bati g1dalar kallr. Binaenaleyh sa.bit ki insan dolaytsiyle nebati gida
lardan, nebati g1dalar da §iiphe yok ki <;amurdan miitevelliddir. Ve o 
halde her insan, bu suretle ibtidaen c;amurdan mahluktur. ~amurdan 
nutfe, nutfeden kalb, dimag, ciger ve saire gibi s1fatta, surette, renkte, 
§ekilde muhtelif cihazlarm ve organlarm tevelliid ve te§ekkiil etmesi ise 
kendi kendine olabilecek bir §ey degildir. Bu e§siz san'at _ancak bir Mu
k,addir-i Hakim ve Miidebbir-i Rahim'in takdir ve tedbiri ile miimkiin 
olahilir. ilh». •Qiinkii yok, kendi kendine var olamaz. Kendiliginden. 
tevelliid «Jenerasyon spontane» hudus muhal ve bM1ld1r. Ba husus 
bOyle bir se<;me ile bOyle bir insan viicudunun tesadufen ve cahilane 
bir surette meydana gelmesi oncelikle batll ve muhaldir. Razi'nin bu 
ihtar1 hal-i haz1rda Inlinen ve goriilen hayati olaylar1 go.Wniinde bu
lundurarak yalruz Adem (aleyhiss~lam) in degil her insarun muhtelif 
dfulemlerde <;amurdan siiziilerek halkedilmi§ oldugunu gostermesi ve 
Adem'in yaratlll§Im aydmlat1p ac;tklamast i'tibariyle cidden ehemmi
yeti ha.izdir. Ancak bu mii§·ahede iinlii tefsirde oldugu gibi ilk insanm, 
ilk nutfenin halktru bir izah olmak iizere miilalu1za edilmedik<;e mes'e
lenin biitiin kiinhiiyle kavrarulnn§ ola.ca~ tarti§ma konusudur. Zira 
be§er tiiriiniin arz iizerinde ilk halkma kadar c;tktlmaymca her insanm 
nutfeden once c;amurdan halk edilmi§ oldugu bihakkm tezahiir edemez. 
Qiinkii her ferdin halk olundugu nutfe-i peder ve tams-i mader toprak
tan ald1g1 gtdasmdan oncedir. Bu cihetle insarun yarattll§l «Degersiz 
bir sudan, siizmedendir.» .Sulbde nutfenin, rahimde «tams-ii beyda»mn 
hllkati dahi neooti men§ei dolaytstyle ve suya medyun ise de bunlann 
insan §ekline getirili§i daha evvel o sulbun ve rahmin hayati yapiSma 
bu da tevelliid ettigi nutfe ve tamse ·medyundur. Binaenaleyh mes'eleyi 
her yonden tahlil etmi§ olmak i<;in c;amurun, be§erin yaratlll§Inm ba§
l~ngtcl olmas1 ilk nutfe ve tamsin htlkatine kadar irca• · edilmek Iaz1m 
gelir ·ki, bu da evvela Adem'in yaratlll§1lll miilrahaza ile miimkiin olur. 
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Bu miinasebetle zamarumiZm fermi nazariyelerii:li gozden g~irmek 
faydall olacaktlr. Bugiinkii nazariyyata gore; gerek hayvani ve gerek 
nebati mebde~i hayat, sori tahlilde bir ((sellUl» e ya'ni bir hiicrecige 
ul~maktad1r. Bir nebat, bir hayvan, bir insan bedeninin .biitiin organ
Ian ve dokulan, mikroskopla muayene olunabilen gayet kii~iik, yuvar
lak veya dikdortgen bir taklm hiicreciklerin e§Siz bir san'at lie dokun
masmdan meydana gelir. Hayat v~ uzviyyetin Hk niimunesi kiic;iik bir 
hiicrededir ki, biz bunlan insanlar hakkmda Hz. Adem'fu belinden <;1-
kanlan zerrecikler diye miilahaza edebiliriz. Huceyre, huceyreden tevel
liid ederek c;ogallr. Bir huceyre hava, su ve sair topraga ait maddeleri 
yer ve onlar huceyrenin ic;inde uzviyyete donii.~iirler. Bundran diger hu
ceyreler tevelliid eyler ve mecmuundan da bir canh beden dokunur, mey
dana gelir ve bu suretle ~e§'itli bitkiler, c;e§itli canlll3ir ve bu meyanda 
insanlar birli veya ikili olara;k kendi asli huceyreleri iizerinde bir siihlle 
ta'kib ederler: Bir insamn te§ekkuliiniin ~langiCl olan ilk huceyre, 
anasmm rahminde bir yumurta huceyresiyle onu a§Ilayan bir nutfe 
huceyresinin te§ekkiil ettikler'i a~1lanm1§ bir huceyre olmak iizere mii
tala.a olunur ki horoz a§Ilannn§ tohumuyla ~llanrm§ bir tavuk ·yumur
tasi bunun tam degilse de zahiri bir niimunesi gibidir. l}imdi, her hu
ceyre kendi tabiat1yla kendini yaratlyor demek; yoktan illetsiz bir eser 
tasavvur etmek oldugu ic;in nas1l bir tenakuz ve muhal ise, biitiin dog
mU§ hiicrecikleri (huceyre) yaratan ve bunlari bir beden olarak dokuyup 
viicuda getiren Sani'i de ilk huceyredir, demek de ondan daha biiyiik 
bir tena.Jruz ve muhaldir. <;ocugu yaratan ve y~atan kendisi veya ana.s1 
ve babas1drr, zannetmek gibi a~1k bir cehalettir. ~iiphe yak ki bir hu
ceyreden bir . nutfenin ((ffie§'iC» inden yiizlerle, binlerle, milyonlarla, 
milyarlarla huceyreleri halk eden ve bunlan dokuyarak evsaf ve e§kal
leri ve fayda ve tabiatlan muhtelif organ ve cihazlardan miite§ekkil 
miikem:mel bir beden, bir hayat makinesi halinde i§leten e§Siz san'at 
bunlarm ciimlesi iizerinde hakim olan bir eri§ilmez kudret-i ilahiyye'
nin en miikemmel §ahididir. Ve bOyle oldugu Kur'an'm miiteaddid ayet
lerinde de gosterilecektir. Fakat bu ayetten c;1kan meS'eie yalruz bun
dan ibaret kalm1yor. 0 ilk huceyrenin me~eimn ne oldugu da goote
rHiyor k'i biitiin hayati yaratlc1 giiciin o bir huceyreye ait olmasl gibi 
bir tevehhiime de meydan kalmasm. Bugiin Ien erbab1 diyorlar ki : Ha
yat ve uzviyyet bOyle bir huceyreye bir tohuma raci'dir ve Pasteur tec
riibesine nazaran da gerek nebati ve gerek hayvani her canl1, her uzviy
yetten once behemehal kendi nev'inden bOyle bir tohum vard1r. Yani 
bir siilaledir. «Jenera.syon spontane» kendi kendine tevelliid yoktur ve 
olamaz . . illetsiz bir hadise olamayacagm1 anlatan bu ifadeden bir c;ok
lan yanll§ neticeler c;1karrm§ ve yarat1c1 kudreti inkara kadar varrm§-
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lardir. Halbuki bu noktada, fennin detayll olarak tahlil edemedigi an
cak icmalen halleyledigi ikinci bir safha vard1r. Zira dfulyarun ve dful
ya tizerinde hayatm kadim olmadlg1 fennen ve mantiken ma'lfun ol
dugu gibi c<huceyrenin miirekkeb ve miitekevvin ve binaenaleyh hadis)) 
oldugru da yakinen ma'hlmdur. Ve hatta organik kimyada ve endokri
noloji'de huceyrelerin terkibine ve e§kaline miiteallik bir hayli ma'lu
mat da vardlr. fnorganik bir taklm basit maddelerden canh bir organik 
hiicrecik terekkiib etmi§ bulunuyor. Ger9i fen, bu maddelerin yapay 
olarak terkibinden .bir huceyre yapam1yor. Faka.t huceyrenin miirekkeb 
ve miitekevvin ve hadis oldugu da her §iipheden azade olarak ma'lqm 
bulunuyor. Ve zaten miiteselsil tevelliid tasavvuru da her huceyrenin 
tekevviin ve hudusunu tasavvur etmektir. ~u halde huceyre i9inde hu
ceyre ve daha evvel arz iizerinde ilk insan veya ilk hayvan veya ilk 
nebat huceyresi nas1l ve nereden yapllml§tlr, sorusu vard1r. Buna kar§I 
be§er fenni: Nas1l yap1ldigm1 heniiz bilmiyorum ve fakat §Urasl mu
hakkak ki her halde basit toprak maddelerinden yapllmi§tlr. B,u nokta 
fennen kabul edilmektedir. Zira terkibatmda arzda bulunabilen basit 
maddeler mii§ahede olunuyor, cevabm1 vermekte ve bu noktada mes'ele, 
kimya'dan ve bioloji'den selection kanunu ile ilahi hikmet sahasma 
ger;mektedir. illetsiz kendi kendine hudus ma'nasma ccjenerasyon 'spon
tane)) tevelliid veya tekevviin haddizatmda bir tenakuz oldugu i9in 
alden ve fennen bizzarure muhal ve aym zamanda huceyrenin hadis 
ve miitekevvin oldugu da yakinen ma'lum bulundugundan bu babta 
Pasteur nazariyyesi daha ziyade felsefi demek alan se9me (selection) ' 
miilahazasma luzum gormeden fermi dogrudan dogru yarat1c1 kudrete 
istinad ettirmi§tir. Qiinkii se9meyi mevzuu bahs etmenin neticesi de 
bunu isbattan ba§ka bir §ey degildir. Yoksa ccher canh kendi nev'ine 
mahslls bir tohumdan olur. Jenerasyon spontane yoktur.>> diyen Pas
teur bu sozii ile ilk huceyrelerin k1dem ve ezeliyyetini iddia etmek gibi 
bir tenakuzu iltizam eylemek istememi§tir;. Pasteur bilirdi ki; canh hiic
recikler (huceyrat) , fennen a'zami olarak yii·z derecelik ISiya bile ta
h'ciDlmiil edemez, hel'ak olur. Ve hatta bundan dolaYidir ki; deney tiip
lerindeki sulan ve onlardaki organik maddeleri bu suretle ta'kim et
mi§tir. ~u halde jeoloji'ye gore, sonradan te§ekkiil eden ve bir vakitler 
binlerce hararet derecesi i9inde bulunan kiire-i arz uzerinde kadim ve 
ezeli bir canl1 hiicrecigin mevcudiyyetini nas1l kabul ve tasavvur etmi§ 
ol~bilir? Ve §B.yet ettiyse boyle bir davanm ne ilmi k1ymeti olur? Bina
enaleyh ilk hiicrecik, her halde hadis ve toprak maddesinden olu§mU§
tur. Fakat kendiliginden tevelliid ve tekevviin de bMal oldugundan bu
nun yaratll1p tekvini bizzat Halik Teala'mn ezeli kudretine miistenid ve 
ona delil ve §ahiddir. Ve bu babta ilk huceyrenin kiire-i arza diger gok 
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cisimlerinden gelip gelmed'igini farzetmeye kalki§mak da s6Zili uzatmak
tan ba§ka bir §ey degildir. Has1h insan i<;inde insanm, huceyre i<;inde 
huceyrenin tevellud ve tekevvunu ile c;anh soyunun ardarda gelmesi 
beslenme Ue alakadar, beslenme ise arzdan, ~;amurdan halkolunarak ge
len bir besini tahvil ve temsil demek -oldugu ortadad1r. Ve bu suretle 
toprak maddelerinin be§erin yaratllmasma velev kiSmen ol&un bir ba§
langi<; bulundugu da zahir ve yaraticl kudreti bu tahvil ve temsil su
retindeki sec;meden anlayarak mes'eleyi k1sa kesmek te mUmkundur. 
Ancak bunun yarat1c1 nedenini beslenme ve temsil kudretinde farzet
mek, bu kudreti de s1rf o insan veya o huceyrenin daha evvelki bir in
san veya huceyreden tevariis ettigi canllhk gucuniin eseri olarak mtila
haza etmek mfunkun ve hatta mu'tad bulundugundan, bu hal i<;inde 
insamn, ilkin yamurdan halkedilmi§ olmas1 esasma heniiz 1htilat ve 
Htibastan ~-alim bir surette tavazzuh etmi§ nazariyle bakllamaz. Ve 
Pasteur nazariyyesini ta'kib edenler de bu ardarda geli§ safhas1 i<;inde 
yarat1c1 nedeni, ilk huceyrenin malik bulundugu canhhk giiciinde go
zetebilirler. Fakat mes'ele, arz U.zerinde ilk tekevvun eden huceyrede 
mutaJaa edilir, hem de illetsiz hudfts, tevelliid kendiliginden muhal ol
dugu ve huceyrenin kadim ve ezeli olmaYIP bizzarure hadis bulundugu 
um.rtulmayarak murtalaa edilirse o zaman gerek pastorctiler ve gerek 
evrimciler herkes bizzarure i'tiraf etmek mecburiyetindedirler ki; be
§erin ilk maddesi toprak maddelerinden arzm ~;amurundand1r. Ve fa
kat be§er o ~;amurun suztilmti§, 1stlfa gormii§ bir §ekli ve suretidi.r. (El
mallli, Hak Dini, Kur'an Dili, III, 1865- 1874). 

§uphesiz ki gokleri ve yeri yaratan O'dur. O'dur goklerde de yerde 
de Allah olan. O'dur yegane 'ilah .Hem gokte, hem yerde. . . Gerek se
malarda, ·gerekse yerytirunde uluhiyyetin biitiin icablan tahakkuk ef
mektedir .. Hem gokler, hem de yer Allah'm yerle§tirdigi ilahi kanunlara 
boyuiJ. egerler .. Ve sadece O'nun emrini yerine getirirler. insan hayatmda 
da durum aynen bOyle .. Allah Teala gokleri ve yeryUziinii yaratt1g1 gibi · 
insan1 da yaratmi§tlr.. insan, evveliyatl itibariyle §U yeryiiziiniin ~;a
murundan tekevvriin etmi§tir. ve ana Allah insanllk hassalanm bah§et
mi§tir. T1pk1 yeryuziine bah§ettigi hususiyetler gibi.. insanoglu ,(}iyolojik 
yapiSI 'itibariyle iste,r kendi arzusu ile olsun, ister kendisi istemesin, 
Allah'm yeryiiziine koydugu kanunlara boyun egmek mecbur'iyetin
dedir .. Zira insanm varhg1 ve yaratill§I ba§langwta Allah'm me§'iyyeti 
ile olm~tur .. Yoksa insamn kendi arzusu ve istegi ile degil .. . Hatta ana 
ve babasrmn arzusu ile de degil.. Anne ve baba, kendi istekleri ile bir
le§irler. Ne var ki, lJir ce:tline varhk verebilme giicune Siahip degildirler. 
Ana karnma dti§en cenin Allah'm vaz'ettigi kanunlara uygun olarak 
hamileli:k miiddeti tamamla:rimca ve dogum §artlan te§ekktil edince 

E 

d 
e 
b 
d 
k 
a 
d 
g 
d 

g 
ii 
e1 
h 
n 
o: 
le 
v 
n 
b 

g• 
- VI 

e( 

~ 

il 

id 
si 
S€ 

h~ 

ill 
k< 
z( 

hi 
1x 



En'am, 1-3) HAD!SLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIR1 2559 

diinyaya gelir. Ve diinyaya gelen bu yavru Allah'm kendisi i~in ihsan 
ettigi mikdarda kainat havasmdan teneffiis eder. Ald1g1 nefesler ve 
bunun ·keyf.iyeti yine Allah'm iradesine uygun olarak bir ol<;ii dahilin- ~ 
dedir. Diinyaya gelen bu yavru biiyiir, geli§ir, duygul,arur, hislenir, a<; 
kahr, susuz kallr, yer, ic;:er ve bil~iimle hayat vaklalan ile kar§Ila§Ir, 
ama biitiin bunlar Allah'm kanununa gore cereyan eder ... Yoksa ken
disinin irade ve arzusuna gore degil. Bu konularda insanm durumuyla 
g()klerin ve yeryiiziiniin durumu farks1zd1r. Her ikisi de Allah'm koy
dugu kanunlara ayru tarzda uyarlar. 

Allah Teala, insarun gizli a~lk nesi varsa bilir. Hayati boyunca 
gizli a~lk ne kazanmi§Sa onu da bilir. f}u halde insana yara§an, Allah'm 
insan hayatma koydugu kanunlara iUiba' etmektir. insan kendisinin 
edindigi dii§iince ve inan<;lar, deger ol~iileri, hayat prensibleri ve Al
lah'm kendisine birakt1g1 SeQille hakk1 ile bu kanunlara uymalld1r ki, 
ilahi kanunlann mahkumu f1tri hayatl, Allah'm §eriatmm mahkumu 
olan giinliik hayat1 ile bir uygunluk i~erisinde devam edebilsin. Bi.r:bir
leri ile tenakuza dii§mesin. Aralarmda ~atl§malar meydana gelmesin. 
Ve insanoglu, bu iki kanunun ve nizamm c;:atl§masl arasmda ezilip kal
masm ... Biri ilahi kanun, digeri ise be§eri kanun. f}iiphesiz ki ikisi 
birbirlne denk degildir ... 

Surenin girl§ klsmmda yer alan bu engin ve §iimullii ayet dal
gasi gerek nefislerde, gerekse kainat :ufuklarmda ortaya <;Ikan hayat 
ve yaratma cielilleri ile alakall insan kafasma ve insan gonliine hitab 
ederken; insan idmkine miinaka§ah bir hitab tarz1 ile veya felsefi, me
tafiziki delillerle hitab etmiyor. insart f1tra.tm1 uyamkllga kaVU§turan 
ilhBmlarla dolu bir hitab tarz1 ta'kib ediyor. 6nce insaru, yaratma ve 
c'anlan.dlrma hereketi ile, Allah'm takdiri ve hakimiyeti ile yiizyiize 
getiriyor. Bunu yaparken de diya.lektik metodu takib etmiyor da kat'i 
hiikiim verme yolunu se<;iyor. Allah'm hiikiimlerinden alinmi§ olart 
ve insan f1tratmm dahilinde a~Ik«;a goriilecek tarzda bu h~iimleri tas
dik eden hakimiyet metodu ile hareket ediyor. 

Gerek goklerin ve yerin varllgt ve bu a<;Ik nizama uygun olarak 
idare edilmesi, gerekse hayatm dogu§u ve hayatm en iistiin §eklini tem
sil eden insanm ~yi§l ve aynen kainatm ta'kib ettigi izi ta'kib ederek 
seyrine devam etmesi ... But~ bunlar, insan f1trat1ru dogrudan dogruya 
hak ile yiizyiize getiriyor ve insan ruhunda Allah'm vahdaniyeti ile 
ilgili yakini te'sirler iora ediyor. Zaten surenin bitimi ile hede! ald1g1 
konu hatta diyebiliriz ki, biitiinti ile Kur'an'm hedef edindigi ana mev
zu, vahdamyet prensibini yerle§tirmektir. Bu ise, sadece Allah'm var
llgmm isbat1m ifade eden kaziyyelerden ibaret degildir. Be§er tarihi 
boyunca insanm kar§I kar§lya bulundugu ana problem hak ·bir ilahl, 
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hakiki stfatlart ile . taruyamama problemi olmu§tur. Yoksa bir ilahm 
varhgma inanmama problemi degil. 

Bu sure ile yiizyilze gelmi§ olan Arap putperestleri, dogrudan dog
ruya Allah'tn varhgm1 inkar ediyor degildirler. Aksine Allah'm varhgt
m kabul ediyorlardt ve Kur'an-1 Kerim'in beUrttigi gibi Allah'm yarat
ma, nzkl verme, miilk sahibi olma, oldiirme ve diriltme gibi pek c;ok 
stfatlanm itiraf ediyorlardl. ~u kadar var ki, onlara §irk damgasm1 
basan ana saptkhklan, bu kabulleiUili§ olduklan stfatlarm geregi olan 
baZI husUslan kabullenmemeleri idi. Mesela biitiin i§lerinde Allah'm 
hakimiyetine teslim olarak, giinliik hayatlarmda O'ndan ba§ka biitiin 
putlan ylianaJk, sadece O'nun §eriatmt kanun oJ.arak kabul edip nas1l 
olursa olsun Allah'dan ba§kasmm hakimiyetini reddetme prensibini bir 
tiirlii kabullenmiyorlardL i~te onlara Allah'm varhg'lru kabul etmeleri
ne ve O'nun biitiin stfatlanm benimsemelerine ragmen §irk ve kiifiir 
damgasm1 vuran ana _unsur bu idi. Halbuki Allah'm varh~m kabulle
nip stfatlanm benimsemenin belli ~h icablarmdan birisi, her mese
lede sadece Allah'm hiikmiine boyun egmek ve kabul ettikleri gibi miilk 
sahibi yaratan ve nZlk veren olarak O'nun hiikmiinii benimsemek idi. 
Surenin bu girl§ klsmmda Allah'm stfatlan ile onlann yiizyiize getiril-

. mesi, Hak Teala'mn hem kfl.inatl, hem de insanl'an yaratmt§ olmasmm 
belirtilmesi, kainatl ve insani biitiiniiyle idare edenin Allah oldugunu, 
O'nun ilminin insanlan gizli, ac;lk biitiin i§lerini ihata ettnesinin ac;tk
lamnt§ olmas1... Evet biitiin bunlar, bunlann zaruli neticelerini belirt
mek iQin yapllan bjr giri§ mahiyetindedir. Bunlarm zaruri neticeleri 
ise, daha once surenin metodunu ve seyir hattm1 anlattrken ac;tkla
dtgmuz gibi ha.kimiyet ve te§ri' konusunda sadece Allah'a baglanmaktlr. 

Yaratlh§ ve hayatla ilgili bu deliller, mii§rikleri Allah'm vahdani
yeti ile yiizyiize getirmek bakrmmdan ve O'nun hakimiyetini yerle§tir
mek yoniiriden biiyiik onemi oldugu gibi giiniimiiziin modern c~hiliyye
tinin Allah'1 inkar husftsundaki basitliklerini ve denaetlerini bertaraf 
etmek ic;in de onemli bir husUstur. 

Gerc;ekten giiniimiizdeki AUah'stzlarm kendi soylediklerine inamp 
inanmadtklan husftsunda pekc;ok kimsede §ii.pheler vardtr. En kuvvetli 
ihtimale gore giiniimiizde Allah'stzhk modast ba§hingtc;ta kiliseye kar§I 
~lkmak ic;in kullamlmt§ ama sonradan yahudiler bunu kendi emelleri 
ugrunda istismar etmi§ler ve yeryiiziinde ~er hayatmm ana kaidele
rini ytkmak ic;in kullanmt§lardtr. Ancak bu §ekilde yeryiiziinde imare 
kaidesi iizerine kaim olan hivbir cemiyet kalmaz idi. Sadece kendileri 
bu inanca sahib olurlar ve siyon protokollannda s6yledikleri gibi be§e·· 
riyet bir buhrana siirii:klenerek kendi ha.kimiyetleri altma girerdi. <;iin-
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kii insanhk, i'tikadm bah§ettigi ger~ek kuvvet kayrrag;Jndan mahriim 
olunca, biiW.n kuvvet noktalan yahudilerin eline ge~ecekti. 

Yahudiler ne derece oyun ve tuzak haz1rlarlarsa haztrlasmlar, hi~
bir zaman i«;in be§er fttrat1n1 maglUb edecek giice sahib olamayacaklar
dir. insan fttratmm derinliklerinde bir Allah'a iman a·rzusu yatar. Ba
zan bu arzu, hakiki ilah1 ger«;ek sifatlan ile t'amma:k hususunda sapik
hga dil:§ebilir. Tek bir Uahm hakimiyeti altmda hayatm1 idame ettire
meyerek dogru yoldan aynlabilir. i§te bu takdirde bu ilahi esaslar ge
regince o kimselere kiifiir ve §irk damgas1 vurulur. Baz1 kimselerin de 
f1trat1 fesada ma'ruz kahr. Onun biinyesinde mevcud olan f1tri ahci 
verici cihazlan bozulur. i§te Allah'm varllgm1 inkara yeltenen yahudi 
hilesi ancak bu gibi ruhlarda yerle~me imkam bulabilir. Ne var ki fltri 
yap1s1 atalete ugrann§ ruhlar, be§er toplulugu i«;erisinde her zaman ~ok 
az hir yekun tutar. Bugiin yeryiiztinde ger~ek Allah's1zlar birka«; mil
yonu ge«;mez. Gerek Rusya'cta; gerekse Qin'de-yiizlerce milyonun haya
tma ate§ ve demirle hiikmeden Allah'stzlar, kwk yilhk rejimlerinin iman 
hareketlerinin oniine dikilen sedlerine ragmen, her tii~lii propaganda, 
reklam ve egitim imkanlanm imansizhgi yaygmla§tlrmak i~in kullan
mt§ olmalarma ragmen bu say1 biraz once de belirttigimiz gibi birka«; 
milyonu ge~memi§tir. 

:;;u kadar var ki yahudiler, bir ba§ka sahada ba§arma imkamm 'bu
labilirler. 0 da dini duygulan miicerred dU:ygu ve ah§kanhklar haline 
«;evirerek pratik hayattan uzakla§tirmak. Dindar kimselere kendi ha
yatlanna hiikmeden Allah'tan ba§ka bir~ok tannlara kul olarak yine 
de Allah'a inanmt§ olup dindarhklanm devam ettirebileceklerini bir 
vehim halinde kabul eUirmektir: i§te ooylece yahudi, be§eriyeti fiilen 
temelden y1k1p mahvedebilir. -Hem de zavalh insanlar o halleri ile Al
lah'a inandlklanm sana sana ... 

Yahudi her dinden once islam dinini hedef almaktadtr. Qiinkii on
lar iyice biliyorlar ki, biitiin tarihleri boyunca yahudiyi sadece bu dinin 
hB.kimiyeti maglU.b etmi§'tir. 0 da bu dinin biitiiniiyle hayata hiikmet- · 
tigi demlerde. Ve iyice biliyorlar ki, miisliimanlar uzun miiddetten beri 
i\!timai hayaUarmda bu dinin hiikmiinii bakim ktlmadiklan halde hala 
kendilerinin miisliiman olduklanru ve Allah'a inamr bulunduklanm 
sand1klan zamanl,ardan beri her zaman miisliimanlan maglub etmi§
lerdir. Allah'm hiikmii olmadan da miisliiman olacaklan vehmini ve
rerek, dinin insan hayatmdaki mevcudiyeti silinerek, dinin varhgtm 
ve mevcudiyetini vehmettirme yoluyla yaptlan uyu§turma me.todu, el
betteki yahudi oyununun ba§anya Ula§IDaSl i«;in zaruridir. Yahut da 
Allah'm inayeti He insanlar aktllanm ba§tna ahrlar ... 

Tefsir, C. VI F . 161 
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Oyle samyorum ki 'siyonist yahudilerle, ha~h huistiyanlar -§iip
hesdz ki en dogruyu ·bilen Allah'tl.r- her iki grup ta Afrika'yt, Asya'yt 
ve A vrupa'y1 i\!ine alan geni§ islfum memleketlerinde bu dini yak ede
ceklerinden iimitlermi kesmi§lerdir. insanlan materyalist sistemlerin 
hMdmiyetine teslim ederek Allah's1zhk batakl$-na gotiirebileceklerin
den·de iitnitlerini kesmi§lerdir. Biitiin bunlarm yams1ra m:isyonerlik ve
ya s5miirgeci1:i:k yoluyla miisltimanlan ba.§ka dinlere ~evirebileceklerini 
de tahmin etmemektedirler. Zira insan f1trati ; b1rrukm miisltimanlart, 

. putperestler arasmda bile AUah's1zllk inancmdan nefret etmekterur. Ve 
hi~ §tiphesiz. ki islam'I tammi§ yahutta en basit §ekli ile islam mirasma 
konmU§ gtSntilleri ba.§ka dinlere gekebilmek imkans1z gibi bir§eydir. 

Dogruyu en iyi bilen Allah't1r. Oyle . samyorum ki bu dinden gevi
rememenin dogurdugu iinritsizligi neticesinde . siyonist yahudiler ve 
ha~ll h1ristiyanlar, gerek komiiniZm yoluyla, gerekse misyonerlik yo
luyla ag1ktan · ~1ga islam'a kar§I koymay1 birakmi§ ve \!Ok daha kotii, 
gok daha igrerig oyunlara ba§· vurmaya ba§lami§lardrr ... Eski metodun 
yerine §imdi islam memleketlerinde islam kiyafetine btiriinmii§ bir 

· taklm nimmlar ve sistemler ikame ederek, dini dogrudan dogruya red
detmeyen fakat akide sistemini korelten metodlara 'ba.§ vurmu§lar<ilr. 
Sonra da bu igreng maskenin altmdan siyonist protokollannm ve mi..s
yoner kongrelerinin i§fu"et ettigi buttin yollan ve htiktimleri uygulat
maya devam etmi§lerdir. Daha sonra btittin bunlan uzun mtiddet yti
riirltige koymaktan acz getirmi§lerdir. 

· islam alameti ta§Iyan -veya en azmdan islam'a hi.irmet ettigini 
ilan eden- bu nizam ve sistemler bir tarafta·n Allah'm indirdigi hti
ktimlerin di§mdaki htikiimlerle hiikmederken, Allah'm §eriatim ha
yattan tamamen uzakla§tmrken, Allah'm haram k1ldigm1 hela.I sayar
ken, islami ol\!Uleri vc islam d~iincesill!i koktinden ylkan materyalist 
deger olgUlerini, hayat §ekillerini ve ahlak anlayi§lanm yaygmla§tlnr
ken, her ttirlii propaganda ve reklam vas1talanm islam'm getirdigi ah
laki degerleri tuzla buz etmek, dini duygu ve dti§iinceleri kokten ytk
mak igin kullamrken, siyonist protokollanmn ve mi.syoner kongreleri
nin emirlerini takdir ederek mtisliiman kadmmi sokaga dokmenin §art 
oldugunu tiretim ve \!ah§ma prodiikt'ivitesini geli§'tirmek ve yiikseltmek 
adma ilerilik ve medeniyet namma, kaduu cemiyet igin bir 'fitne, bir 
yara haline getirirken, bunun yam s1ra milyonlarca i§gi i§ bulma imka
mna sahib degilken i§Sizli~ten gegim_slkmtiSI ~ekerken, ahlAki bozuk
lugu biitiinuyle kolayla§tmp gerek gah§ma esnasmda, gerekse yonetim 
tarzmda iki cinsi birbirinin tizerine sanverirken ... Butiin bunlara rag
men kendisini mtisiU!man sanan ve dini inan\!lara hiirmet ettigini be

·lirten nizamiar ve sistemler ile zavalh halk, kendisinin mtisluman ibir 
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cemiyette ya~ad1g.tm vehmedip tiutiin bu hallere ragmen yine de miis
liiman oldugunu sanmaktad1r. Oyle degil mi ya? :Sir tak1m hO§gorillii 
kimseler namazlanm kllnnyorlar m1? Oru¢lanm tutmuyorlar nn? On
lara karl§an var rm? Ama hak1miyetin t.ek ba§ma Allah'a ait olmas1 
veya ayn ayn tannlann ilahhg.t gibi konular onun nesine. <;iinkii hlris
tiyam, siyonisti, misyoneri, wmiirgecisi, miiste§riki ve biitiin propa
ganda ve reklam vas1talan hakimiyet mevruuriun dinle alakas1 olmadl
gim onlara anlat1p durmann§ nn? Ve aldatmanu§ m1 kendilerini? Miis
liimanm biitiin giinliik hayat1 islannyet'le ilgisi bulunmayan hiikfunle
re, sistemlere, d~iince tarzlarma gore idare edilmi§ olsun, ne fark 
eder? 0 yine miisliimand1r ve Allah'm dinindedir! ... · 

Bu oyun aldatmacll1gm tertib ettigi diizenbazllkla. Beynelmilel si
yonizmin ve diinya ha<;hlannm gizli oyunlanyla muhtelif §ekillerde 
sun'i di.i§manl1klarla kendi icadlan olan soguk ve s1cak harblerle islam 
ile kendi vaz'ettikleri bu nizamlar arasmda sava§lar <;lkarll~ta ve 
kendi nizamlanm gerek maddi, gerekse edebi biitiin vasitalarla hakim 
k1lmak i{!in desteklemekte, gizli a<;1k kuvvetlerle korumakta, sat1hk 
kalemlerini bu nizamJ.ann hizmetine vererek kullanmaktadtrlar. 

Bu sun'i sav·a§lar ve ya.pmac1k dii§manllklar, hilenin derinligini 
daha da artlrmakta, kehdi U§aklanmn iizerinden §Upheleri uzakla§tlr
makta, ii<; be§ aSirdlr yapamadlklan ahlaki ytkmtllan ve i'tikadi sarsm
tllan bu satllml§ u§Rklan eliyle b~nnaktad1rlar. Ve miisliimanlan §U 
geni§ islam klt'as1 iizerinde ana kuvvet kaynagmdan koparmaktadlrlar. 
Miisliimanlann ana _ kuvvet kaynag1 islam dinine ve ~eria.tma dayah 
bir hayat nimrru krl.wmalandir. Ne· yaz1k ki bu ·satllmi§ U§a'klar, siyon 
protokollannm ve misyoner kongrelerinin planladi~ korkun<; projeleri 
bir talrun idarecilerin gafletinden istifade ederek. ve ba.zllannm .gOz yum-
masi ile tatbik sahasma koymaktadlrlar. . 

~ayet bu islam klt'as1 iizerinde o oyunlara gelmeyen ve miis~de 
etmeyen sahte din ad1 altmda zerk edilen uyu§turucu maddelere ken
diSini teslim etmeyen, Allah)m kelam1m degi§tirerek din namma mas
karahklara vwnta olanlara miisaade etmeyen a\!Ik<;a kUfriin ifadesi olan 
hiikiimleri islam adma kabul etmeyeri, fas1khg.t, facirligi ve ahltid in
hilali ilericilik, yenilik ve degi§iklik adl altmda kabullenmeyen bir ki_Ue 
mevcud ise... Evet, bu saydlg.t·nuz vas1flara sahib bir kitle islam k1t'as1 
iizerinde varllg1m koruyabiliyorsa, ·i§te bu §er kuvvetleri o kitlenin iize
rine her tiirlii sindirici ve bastmc1 harb vas1talanru y1g.tnak halinde . 
gonderirler. Bir taklm yalan ve ithAmlarla onlan bastumaya Qall§JI

lar. ·:sutiin btinlann yam sua beynelmilel basm ve yaym vas1talan, ha
ber ajanslan biitiin bU baskl Vasltalan 1kar§ISinda kor, sagtr ve dilsiz 



2564 iBN KESIR (Ciiz : 7; Sure : 6 
------------------------

gibi hi~bir §ey konu§amadan susarlar, gormemezlikten gelirler ve hi~bir 
§ey duymanu§ gibi olurlar ... 

riurum boyle olmasma ragmen bir tak1m iyi niyetli kimseler, mu
samahakar miislumanlar da bu kufurle iman arasmdaki sava§m §ahsi 
bir sava§tan ibaret oldugunu ya da tamam1yla bir kitleye kar§l ~I.lml§ 
bir harb oldugunu ,binaenaleyh bu sava§m islam'a ka.J"§l giri§ilrni§ bir 
harb manasm1 ta§1mayacagm1 zanneder dururlar. Buyftk bir ahmak
hkla dini ve ahlaki hamiyyete sahib olacaklan yerde gidip basit me
selelerle me§gul olurlar. Kfr{!uk kotftliikleri ve giinahlan bertaraf et
mek i~in ~ah§Irlar. Bu gizli sayhalarla iizerlerine dii§en vazifelerin hep
sini ifa ettiklerini zannederler. Ne var ki, bir taraftan din biitiiniiyle 
temelden ytkllmaya ~ah§Ilmakta ve yok edilmek i~in ugra§llmaktadrr. 
Ne var ki Allah'm saltanatm1 bir tak1m za.limler gasbetmektedirler. Ne 
var ki Allah'm inkar edilmesini emrettigi bir taklm putlar insanlarm 
gerek ozel gerekse genel hayatlanna tamamen hakim olmaktad1rlar. 

Bu durum kar§ISmda siyanistler ve hac;lllar, sevinc;:ten ellerini ogu§
turarak metodlanrun ba§arlya Ula§tlglm, oyunlarmm ,gec;:erli oldugu
nu giile giile soylerler. Halbuki daha once Allah's!zhk ad1 altmda bu 
dine kar§I giri§mi§ olduklar1 ac;1k miicadelede ba§anya ula§a:marm§, 
ye'se dii§mrii§lerdi. Uzun bir miiddet misyonerlik ad1 altmda mriisliiman
lan dinlerinden dondiirmeye c;:all§ffii§lar, ama mu-vaffak olamarm§lardi. 

~u kadar var ki «Allahii Ekber» parolasma giivenmek ve bu dine 
derinden derin:e baglanmak onlarm biitiin oyunlarmdan iistiindiir. On
lar hile yaparlar, halbuki Allah hile yapanlann en haytrlls1d1r. O'dur 
buyuran : «Gerc;:ekten onlar yapaca.klanm yapt1lar, tuzaklanm kurdu
lar, onlarm mekr ve hilesi daglan yerlerinden oynatacak gibi icliyse de, 
hep Allah'm elinde idi. ~u halde, sakm_ Allah'm peygamberlerine ver
digi sozii tutmayacagm1 sanma. ~ii:phesiz ki Allah Aziz'dir, herkesin ce
zasinl vericidir.)) 

Allah'sizhk modasma hayat ve yaratma delilleriyle kar§I koymaya 
gelince, gerc;ekten bu c;:ok kuvvetli bir kai'§I koyu§tur. Bu delilin kar
§Ismda Allah's1zlann mugalata yapmaktan, demagojiye ba§ vurmaktan 
ba§ka ellerinden bir§ey gelmez. 

Bedihi f1trat mantlgma gore ve sagduyu sahibi insan aklmm vaz'et
tigi mantlki prensiblere gore bu kainatm ba§langiCmdan beri bOyle 
kendine has bir nizam ile yaratllrm§ olmas1 hie;: §iiphesiz bir yaraticmm 
varllgm1, her§eyi yerli yerince koyup idare ettigini gosterir. Ancak ilha
da kap1larak bu noktay1 koparmak isteyenler, dogrudan dQgruya de
magojiye ba§ vurmaktad1rlar. Derler ki : Esas itibariyle varhr;tnctan on
ce bir yoklugun mevcudiyetini kabul etmek ic;:in temel bir sebeb yok
tur. Bu gorii§ii ileri siiren filozoflar arasmda materyalizme kar§I mu-
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dafaa onderligini yapan n1h~u «spirtualist)) filozoflar da va:rdlr. Ve 
kendilerine bu ad1 ve:rmektedirler. Hatta bir tak1m miisliimanlar da 
aym oyuna gelerek Allah'm dinini kullardan bir kulun ileri siirdugu 
tezlerle ta:kviye etmeye yeltenmekte ve bu gorii§iin dellalllgmi yapmak
tadirlar. Bu spirtualist filozof yahudi as1lh olan Henri Bergson'dur. 

Bergson diyor ki: Esas itibariyle kainatm mevcudiyetinden once 
bir yokluk s0z konusu degildir. Yokluktan sonra kainatm mevcud ol
dugunu ileri siiren faraziyeler ise insan kafasmm kendi uydurmas1dlr. 
Qiinkii insan zihni, ancak bu .tarz bir dii§iinceyi kabule yana§Ir. ~u hal
de Bergson, hangi mantlga dayanarak minatm mevcudiyetinden once 
yoklugun soz konusu olmayacagm1 isba.ta yeltenmektedir. Akli delil
lere mi? Ha.Jlr. Qiinkii akli deliller, kendisinin de bildigi gibi kfl.inatm 
mevcudiyetinden i:>nce bir yoklugun soz konusu oldugunu ileri siiren 
dii§iinceyi kabullenmektedir. ilahi bir vahye dayanarak nn? Kendisi m
ten boyle bir iddifl. serdetmiyor. Her ne kadar Bergson mis.tiklerin tah
minlerinin her mman bir ilahm varhgm1 kabullendirici mahiyette ise 
de bizim de bu devamll serdedilen tahminleri tasdik etmemiz iC'ab et
mektedir, demektedir. (Yalmz Bergson'un s6ziinii ettigi ilah ista.m'm 
kabul ettigi Allah degil, sadece bunun yerini alan hayattlr.) ~u hal de 
krunatm varllgmdan once bir yoklugun soz konusu olmayaca~m iddia 
ede11ken kendi iddiasm1 isbat i~in dayanaca~ ii~uncii bir kaynak mev
cud mudur? Biz bilmiyoruz. 

Ger~ek odur ki, mutlak §ekilde kainat1 yoktan varetmi§ olan bir 
yarat1c1 mefkuresine s1gmmaktan ba§ka bir§ey gelmez elimizden. Mut
l'ak §ekilde kainatm varll~na mucerred de olsa bir takrm sebepler bu
labilmek i~in bu dii§iinceye sanlmak icab eder. Fakat miicerred mamlda 
bir varhgm soz konusu olmad1g1 hallerde durum nas1l olacaktlr? Hal
buki kfl.inat, degi§meyen kanunlann mahkfunu olarak meydana gel
mi§; bu ruemde bulunan her§ey belirli ol~iiler dahilinde hesabh olarak 
tanzim edilmi'§tir. En basit akli yap1ya sahib olan bile bu ol~ii ve he
sabm bir~ok yoniinii uzun bir dii§iinceden sonra kavraJlp farkedebilir. 

Hayatm do~u meselesi de bOyle. Madde teriminin ifade ettigi 
mana nas1l olursa olsun. Hatta madde ile l§lk da kasdedilmi§ olsa hayat 
problemi ile donuk madde arasmdaki mesate yiice bir yaratlc1mn var
hgmdan ba§ka bir yere iletmez insam. Bu yaratlc1, kainatl oyle bir 
tarzda yaratml§ k'i hem hayatm dogu§unu en uygun §ekilde saglaml§, 
hem de hayatm dogu§undan sonra devam1 i~in gerekli imkanlan bah
§etmi§. Ozellikle insan hayatl, miicerred hayat hadisesi olmaktan da 
ote fevkalade iistiin vas1flar ta§Ir. insanm ash <;amurdand1r. Yani yer
yiiziiniin ana maddesinden. insamn cinsi ile yeryiiziiniin cinsi ayn1. 
~u halde ~ok dikkatli bir irade laz1mdir ki, insanogluna hayat bah§e-
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debilsin ve onu kendi ihtiyar ve iradesi dahilinde insani hususiyetlerle 
bezesin. 

Allah's1zlarm hayat hadisesinin dogu§u huslisunda ileri siirdtikleri 
.. delillerin hepsi ve sarfettikleri gayretler tamamen bo§a gitmi§tir. Be§er 

akl1 tarafmdan bizzat reddedilmi§tir. Bu konuda okudugum son yazar 
me§hur Amerikan filozofu Will Durant'd1r. 0 da atomdaki hareket 
nev'i ile -kendisinin ifadesine gore atomun hareketi de bir nevi hayat 
§eklidir- canh organizmada goriilen hayat nev'i arasmda bir yakla§
tlrma yapmakta ve bunun atomdan ne§'et etmi§ olabilecegini gayretle 
savunmaktad1r. Es·asmda bu \!Irpml§ ·katl madde ile canh hayat hadisesi 
arasmdaki btiyiik U\!Urumu kapat.abilmek i\!in sarfedilen olti bir gayretin 
ifadesid'ir. Maksad, hayat1 ve oltimti vareden ytice Allah'm kudretinden 

' insanlarm mtistagni oldugunu is bat etmek ( ! ) ... 
Ne var ki bu olti c;1rp1m§ ne Will Durant'a bir fayda saglayabilir, 

ne de materyallstlere ... Zira §ayet hayat dedigimiz hadise, kat1 mad
dede gizli bulunan bir ozellik ise kainatta maddenin otesinde irade sa
hibi ba§ka bir kuvvetin mevcudiyeti soz konusu degilse maddeye hayat 
hadisesini veren kuvvet kimdir ve nedir? Nic;in kainattaki maddede bu 
hayat hust1siyeti degi§ik §ekillerde belirtmektedir? Bir kiSrmnda daha 
geli§~ ve ytice §ekilde, bir kiSmmda ise daha kari§l.k ve grift tarzda? 
Hayat hadisesi atomda sadece mticerred manada otomatik bir hareket 
haiinde belirmektedir. Yoksa, §U11rlu bir hareket deglidir. Sonra bitkisel 
hayata bak1yoruz. 0 da tamamen uzvi bir yap1ya sahib. Bilinen canll 
varhklara goz att1gumz zaman hayat hadisesinin biyolojik §ekilde \!Ok 
daha grift ve bile§ik bir tarzda tecelli ettigini goriiyoruz. ~u halde ha
yat unsurunu ihtiva eden -onlarm dedigi gibi- - maddede birbirinden 
farkh hayat §ekillerini ihtiva eden ana un.sur nedir? Nic;in birinde fazla 
birinde. azdlr? Ytice bir iradenin kontrolti soz konusu degil midir? 

·Biz bu. maddede gizlenrni§ bulunan hayat hadisesinin farkhhgm1; 
ytice bir iradenin tedbir ve takdirine b1raktlgim1z zaman daha iyi anla
yabiliyoruz? Qiinkti btitiin bunlan yapan o muhtar iradedir. Ancak tek 
ba§ma maddenin canhllk unsuru oldugunu farz-1 muhal kabul edecek 
olursak maddeler arasmdaki bu farkhhg1 bir sebebe baglayarak ac;Ikla
lll..anuz muhal olacaktlr. Be§er akll farkh bir muhakemeyi kabul etme
yecektir. Gerc;ek odur ki; hayatm farkh farkh §ekillerde dogu§unwi se
bebini ac;1klayan islam dti§tincesi, bu btiytik hadisenin c;oztimlenebil
mesi ic;in ta'kib edilmesi gereken yegane yoldur. Yoksa bu hadiseyi za
valh materyalist c;Irpml§lafm ileri surdtikl'eri sebebe baglamak miimktin 
degildir. Bizim Golgeler'de ta'kib ettigimiz Kur'an metodunun dl
§lna c;1kmarmz mtimktin olmad1gma gore bu konuda daha fazla sozti 
uzatmayacag1z. Zira Kur'an-1 Kerim'in ana davas1 Allah'~n varhgrru 
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lsbat etmek degildir. <;iinkii Allah biliyor ki; insan f1trat1, Allah's1zhk 
levsiyatm1 hi<;bir zaman kabullenmez. Kur'ari'm ana dava.si .Allah'm 
birligi davas1d1r. AUah'm nakirniyetinin kuHann hayatmda tekrir edil
mesi davasldlr. i§te bu sure-i celile'nin de bunca ayet dalgalan ile 
iizerinde kiimelendigi ana daV'a budur. (Seyyid Kutub, Fi Ztlal'il-Kur'an, 
v, 67 -78). -

«Yerde ve goklerde Allah O'dur. 0, sizin sakhmz1, gizlinizi ve yap
bklanmZI bilir.» 

Eger; bundan onceki ayetie hiir, kudret sahibi .hir yarat1cmm. var
h~na del'il getirilmek istenm~tir; dersek bu ayetten maksad. da; yara
tiCrmn her §eyi bildigini a~Lklamaktlr, demeliyiz. Qiinkii ge<;en iki ayet 
ilahi kudretin yiiceligine delalet ederken, bu ayette ilahi ilmin kemaline 
delalet etmektedir. Bu dU:rumda bir ilah kavram1 i<;in aranan sifatlar 
tamamlail!llll§ oluyor. Bundan onceki ayet, ahireti isbat i\!in getirilmi§
tir dersek, bu ayetin de 0 a<;Iklamayt tamfunlamak i\!in indirildigini s5y
leyel1iliriz. Qiinkii, ahireti inkar edenler onu iki sebepten dolayt inkar 
ediyorlar: 1 - Onlar insan bedenin'in var olmasm1· unsurlann imtiza
cma bag~1yorlar ve burada hiir bir yarabcmm varhgm1, onun etkinli
gini inkar ediyorlar. 2 - in.san bedeninde olmakta olan §eylerde bir 
yaratiCrmn etkinligini kabul ediyorlarsa da, onun ciiz'iyyab bilmedigin1, 
dolaytstyle itaat edeni, asiden, Zeyd'in bedeninin par~alanm Amr'm be-

. deninin pargalanndan aytmmayacagmt iddia ediyorlar. Sonra Allah 
Teala, bundan onceki -iki ayetle yaratlcmm hiir ve kadir oldugunu, e§

yanm OlU§umunu doguran bir illeti olmadtgmi isbat etmi§ti. BU ayette 
i.se, biitiin e§yayi bildigini ishat etniektedir. Boylece ahiret, ha§r ve 
ne§r'in etrafmda dola§an butiin §iipheler kalknn§ oluyor. Bu ayette bir 
ka<; mesele vardrr : 

Birinci mesele : Allah Teala'mn belli bir mekanda bulundugunu 
soyleyenler, bu ayetin <<0 goklerde Allah olandlr» ciimlesini delil g6s
te:rmekte ve bu; Allah'm gokte olduguna dela:Iet eder, qemektedl.rler. 
<<GOkte olanm sizi battrmasmdan emin misiniz?» ayetinin de bu.iddi•ayt 
destekledigini soylemektedirler . . Onlar SOzlerini §Oyle siirdiiriiyorlar : 
Bu noktada «0 g()klerde ve yerde Allah olandtr.» ayetine gore, yerde de 
bulunmast gerekir. Bu durumda iki mekanda birden bulunmas1 icabe
der, bu ise muhaldir gibi bir-soz de soylenemez. Qiinkii biz, Ailah'm yer
de olma konusunda ittifak ettigirnizi soyliiyoruz. Herhangi bir delile 
dayanmakSlZill iki §Iktan birinin zahir manas1m almamak, digerinin 
zamr ·mail!asmi almamamiZI gerektiTmez. Buna gore ((0, goklerde Allah 
olandir.» §Ikkl zahir manasma gore kalml§ oluyor. Qiinkii kurradan ba

Zllan ( ui_,..JI,_,i ..:U1.,.. ) ((o goldet<;le Allah olandtr.» §Ikkmda dunnak-
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ta, sonra r-f ...,- ~ J.;.. .J"ii.J ) «Yerde sizin gizlinizi bHir.» ciimle
siyle ba§lamaktad1rlar. Bu kmlete gore ayetin manas1 «Allah sizin yer
de bulunan gizlilerinizi bilir.» ~eklinde olur. ccYerde» lafzl, c<g'izliniZ>> 
lafzmm S1las1 olmu~ olur. 

Burada once bu ooziin zahiri manasma almamayacagma bir kac; 
taTzda delil getirelim : 1 - Allah TOO.Ia bu surede «De ki goklerde ve 
yerde olanlar kimindir? De ki Allah'md1r. » buyurmakta, goklerde ve 
yerde olan her ~eyin Allah'm miilku oldugunu a~aklamaktad1r. Eger 
Allah goklerde bulunan ~eylerden bi:r'i olsayd1, kendi kendinin miilkii 
olma.s1 gerekirdi ki bu, muhaldir. Taha suresinde c<Goklerde ve yerde 
ve bunlarm arasmda bulunan §eyler O'nundur.» mealindeki ayet te 
ooyledir. Onlar, «Ger~;i goklerde ve yerdeki §eyler O'nundur.>> sozii, gok
lerdeki her §eyin O'nun oldugu manasma gelir. Ancak buradaki ( L,; ) 

barfi akll olmayan varllklar i~;indir. Buna gore Allah bu kelimenin kap
samma giTmez, diyebilirler. 

Biz de deriz ki : Bunu kabul edemeyiz. Delilimiz de «Gok yiiziine 
ve onu bina edene, yere ve onu diizliik yapana, ruha ve onu en giizel 
bi~;imde §ekillendirenen ayeti ile <<Siz de benim ibadet ettigime ibadet 
edici degilsiniz>> ayetidir. Bu ayetlerdeki ( \.. ) edatl ile Allah Teala'nm 
kasdedildigi §Uphesizdir. 2 - «0 gokte olan Allah'tlr.» ciimlesinin as1l 
manas1 ya «0 bUtun goklerde mevcuddur.» veya «Bir gokte mevcud
durn olur. ikinc'i mana ayetin zahiri manasm1 terketmek olur. Birinci 
mana ise iki kls1md1r. QU.nkii Allah Teala'dan g6klerin birinde has1l olan 
bir §ey diger goklerde kendisinden hasll olanm, ya ayn1s1 veya gayns1 
olur. Birincisi bir yer i§gal eden bir §eyin ik'i mekanda bulunmasm1 ge
rektirir ki bu, aklen muhaldir. ikincisi ise, Allah'm ciiz' ve par~alardan 
meydana ge~ olmas1m gerektirir. Bu da muhaldir. 3- Eger Allah 
goklerde olsayd1 sm1rh ve sonlu olurdu. Boyle olan her §ey, ziyade ve 
noksam kabul edebilir. Boyle olan her §eyin bulundugu muayyen mik
tarda bliltm:IIlaSI bir miihass1sm tahsisi ve takdir edicinin takdiri ile
dir. Bu durumda olan her §ey sonradan olmad1r. 4 - Allah goklerde 
olsayd1, bu gOklerin ustiinde ba§ka biT alem yaratmaya, ya giicii yeterdi 
veya yetmezdi. ikinci ·hal aczini gerektirir. Birincisi ise Allah bOyle bir 
alemi yaratt1g,nda onun altmda olurdu. Onlar ise boyle bir durumu 
kabul etmiyorlar. 5- Allah: c<Siz nerede bulunursamz, 0, sizinle bera
berdir.» «Biz ana §ah damanndan daha yakm1z.n, c<O, yerde ve gokte 
ilah olandlr.n, «Siz nereye yonelirseniz O'nun vechi oras1dlr.n buyur
maktadir. Bu ·ayetler, Allah'm bir yer ve yonde bulundugunu s6yleme
nin yanll§ oldugunu isbat eder. Bu deliller, yukardaki ayetin zahir ma
nasma hamledilmesinin miimkiin olmadlg,m gosterir. 0 halde ayeti te'-
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vil etmek gerekmektedir. Burada bir ka9 te'vil §ekli vard1r : 1 - ((0, 
gOklerde ve yerde AHah'tir.>> demek, o, gokleri ve yeri idare eden 
Allah'tir, demektir. Mesela, falan §U i§tedir denince bu, onu o idare 
eder, ihtiya9lanm kar§Ilar, demektir. <<0, yerde ve goklerde ilah olan
dir.>> ayeti de bu manadad1r. 2 - «0, Allahtir.» soziinde ciimle bit
mekte sonra ((Goklerde ve yerde sizin sakh ve a91klanmZ1 bilir.n ciim
lesiyle yeniden ba§lam~ktadlr. Ayetin manas1: 0, Allah Teala goklerde 
meleklerin s1rlanm, yerde de insan ve cinnin s1rlanru bilir, §eklinde 
olur. 3 - Ciimlede takdim ve te'hir vard1r. As1l dizili§ §6yledir : 0 Allah, 
goklerde ve yerde .slzin gizli ve a91k her §eyinizi bilir. Bu te'vile §oyle 
bir misal de verebiliriz : <<0, Allahn ifadesi «0, faziletli ve ·alim» ifades.t 
gibidir. Ayette ve bu Uadelerde ( ~ ) nin <<has1)) ifade etmek i9indir. 
( ~ ) nin bu manayt if.ade etmesi <<Allah» lafZim tiiremi§ bir isim 
.Kabul ettigimiz zaman miimkiin olur. Yoksa ((Allah>> lafZim tayin i~in 
kullaml,an ozel bir §ahiS ismi kabul ettigimiz zaman bu ( ~ ) nin 
«Allah>> lafzmm oniinde gelmesi dogru olmaz. ((Allah>> lafzm1 bir ciimle 
de kabul edebiliriz. Bu takdirde ayetin manas1 : 0, gokte ve yerde ibadet 
edilen, §eklinde olur. Boyle olunca problem kalkar. 

!kinci mesele : Ayetteki ( _,....JI ) dan murad kalbin itici ve 9e-
kici ozellikleridir. ( ~~ ) den murad i.se, organlarla yapllan i§lerdir. 
Ayette <rSirr)), ((Cehr)) den once zikredilrni§tir. <;iinkii bir i§in olmasm
da etkili olan §ey, gii9 ve kalbin ~ekicilik vasfmm toplam1d1r. Kalbin 
((SliT» manasma gelen· 9ekicilik vasf1, organlann ((Cehir>> manasma ge
len amellerinde etkindir. Ma'ltlmdur ki, illeti bilmek ma'ltlli.i bilmenin 
nedenidir. !net ise ma'ltllden oncedir. Kendinden olarak onceligi olamn 
soyleni§te takdimi gerekir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XII, 
154- 156). 

---<>Oo~--
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4 Rablann1n ayetlerinden bir ayet onlara gelmez 
ki; ondan yiiz c;evirmi~ olmas1nlar. 

5 -· Onlar; kendilerine gelince, hakk1 yalanlad1lar. 
Ama alaya aldlklan ~eyin haberi onlara gelecektir. 

6 - Gormediler mi ki; Biz, onlardan once nice nesil
leri yok ettik. Biz, onlan sizi yerle~tirmedigimiz ~ekilde 
yeryuziine yerle~tirmi~. gokten bol yagmur yagdlrmJ~ ve 
altlanndan 1rmaklar ak1tmi~tlk. Sonra on~an gunahlann
dan dolay1 yok ettik. V e arkalanndan ba~ka bir nesil ye
ti~tirdik. 

Helak Olan Kavimler 

Allah Teala bu ayet-i kerime'de inad<;I, yalanlaytCl m~riklerden 
haber vererek onlara her ne kadar ayetlerinden bir ayet; Rabbm birli
gine, §erefli el~;ilerinin dogruhiguna delalet eden, mucize ve huccetler 
gelse de; bunlardan }"liz ~;evireceklerini, bunlar i.izerinde dti§fuuneye
ceklerini ve bunlara aldirmayacaklarmi haber vermektedir. Allah Tea
la: <<Onlar; kendiletine gelince, hakki yalanladilai". Ama onlara alaya 
aldiklan §eyin haberi gelecektir.» buyurmaktadir ki; bu, onlan bir teh
did ve hakki yalanlamalarmdan dolayt §iddetli bir vaiddir. Onlann ya
lanlamakta olduklarmm haberi onlara mutlaka gelecektir, mutlakA 
bunun aklbetini gorecekler ve vebalini . tadacaklardir. 

Sonra Allah Teala, onlara ogtit verlr ve ge<;·mi§ as1rlarda yeryii
ztinti. i'mar etmede, yerytiztinti.n mahsullerinden istifadede, mal ve ~;o

cuklarda kendilerinden daha fazla, da~ha kalabahk, g·ti.~ ve kuvvette on
lardan daha §iddetU olan benzerler~n ba§ma gelmi§, dtinyevi azabin 
onlara da isabet etmesinden onl·an sakmd1rarak. «Gormediler mi ki; 
Biz, onlardan once nice nesilleri yok ettik.. Biz, onlan sizi yerle§tirme
digimiz §ekilde (mal, evlad, ma'mureler, geni§ yerler, bolluk ve ordu
larla mticehhez bir §ekilde) yeryiizti.ne yerle§tirmi§, gokten bol yagmur 
yagdll'TIU§, ( onlaTin ktifti.rlerini arttirmak ve onlara mi.ihlet vermek 
iizere) altlanndan Irmaklar akitrm§tik. Sonra onlan (~lemi§ olduklari 
kotiiliikleri, hatalan) g·iinahlarmdan dolay1 yok ettik. (ilkler, giden dti.n 

, gibi gittiier, onlan birer soz k1ld1k.) Ve arkalarmdan (denemek iizere) 
ba§ka bir nesil yeti§tird':ik.>>- buyurmaktadir ki, onlar da . evvelkilerin 
ameli gibi ameller i§lemi§ ve onlar gibi helak edilmi§lerdir. Ey bu ayet
lere muhatab olanlar; · onlarm ba§ma gelenin sizin de ba§Imza gelme
sindep. sruk1mmz. Sizler, Allah'a kar§I onlardan daha gii~;lu degilsiniz. 
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Sizin yalanlarni§ oldugunuz Rasul, Allah katmda onlann raswlerinden 
daha §ereflidir. Allah'm lutfu ve ihsam olmasaydi elbette cezaiun t;a
bucak gelivermesine sizler onlardan daha 1B.y1k idiniz. 

------'-- i Z A H I -----

Tarih Kritigi 

Gormti.yor mu onlar get;mi§ nesillerin ac1 ak1betlerini? Gert;ekten 
Allah onlan da yer yti.zti.nde yerle§tirmi§, ~e§itli gu\! ve kuvvet kay
naklan bah§etmi§ti ki, bunlardan hie; birisini bu ayetle muhatab olan 
ve Arap yanmadasmda ya§ayan Kurey§'lilere vermemi§ti. Hem onlara, 
birbiri pe§i s1ra inen yagmurlar yollami§, hayatlannda verimli bir ge
li§me saglarni§ ve bol bol nzt;klar ihsan etmi§ti. Sonra ne oldu? Sonra 
da onlar Rablanna isyan ettiler, Allah ise glinahlan yi.iztinden onlan 
yok etmi§, pe§lerinden bir ba§ka nesil meydana getirmi§ ve o nesle 
yeryti:lltinu miras kiliDI§tl. Artlk kendilerinin de yerytizunde sadece izleri 
kalml§tl. Onlardan sonra ba§ka ba§ka kavimler varis oldular bu yer
yuzune. GOJ.'Iiiyorsunuz ya yeTyti.ztinde yerl~i§ olan be§er ooluklerinin, 
haktan ytiz \!evi.ren yalanc1lann durumu ne kadar da basittir. Onla
nn durumu Allah'm yanmda ve §U yeryuzunde ne kadar onemsizdir. 
Gen;ekten onlar yok olmu§lar ve kaYiplara kari§mi§lardl da §U yeryti
Z\inde yokluklan 'bile hissedilmemi§ti. Pe§lerinden .bir ba§ka nesil daha 
getirmi§ Hak Teala. Ve yeryuzu t1pkl eskisi gibi seyrine deva.m etmi§ 
sanki bu dunyada onlann ad1m ta§Iyan . bir ahali get;memi§ gibi ol
mu§tu. Hayat yine canhh~m devam ettirmi§, hareketini siirdurm~ 
ve eskiden onlar gibi canl1lann gelip gec;tigi hie; farkedilmemi§ti. 

Bu gerc;egi c;ok kere insanoglu unutuverir. Allah ona yeryiiziinde 
yerle§me imkam tamYlnca hat1rlamaz bile. Bu yerle§tirmenin de Al
lah'm me§iyyeti c;erc;evesinde cereyan ettigini ve bununla denendikle
rini unuturlar. Allah Teala onlan kendisinin ahdini ve §artm1 yerine 
getiriyorlar m1, mtilkti.l\ yegane sahibi olmas1 ve insanlann da bu mti.lk
te, Allah tarafmdan ta'yin edilmi§ halhe olmalan dolaylSlyla yalmz 
O'na kulluk ederek butti.n hayat telMckilerini O'ndan ahyorlar rm, yok
sa kend'iliklerinden putlar edinerek uluhiyetin ozelliklerini ve hakikat
larim iddia eden bu mulktin vekili degil de gerc;ek sahibi imi§ gibi ta
sarrut etmeye yeltemp yeltenmediklerini denemek i~in yerle§tiriyor on-
Ian. · 

Ger~ekten de lnsanoglu t;ok kere bu hakikat1 unutuveriT. Ta:bii 
Allah'm koruduklan mtistesna. · i§te bu gerc;egi tmutunca da Allah'a 
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verdigi ahidden inhirat eder, yeryiiziine halife olmamn §artm1 c;igner. 
kllah'm koydugu hiikiimlerin di§ma c;1kar ... Ne var ki, bu sap1kllgm 
ac1 neticeleri yolun hemen ba§mda gaze goriinmez. Bozukiuk, yava§ ya
va§ sirnyet eder. Ve onlar birden yollanm yitirirler de farkma bile var
mazlar. Neticede belirtilmi§ olan ecel gelip c;atar. Ve Allah'm va'd-i 
Rabbanisi tahakkuk eder. Sonra vanlan ak1betlerin §ekli degi§ik degi
§ik tezahiir eder. Bazen gelen ak1bet kokten kesip atan bir azab §ek
linde olur. Birc;ok kavimlerin duc;ar oldugu gibi iistlerinden ve altla
rmdan azab ak1verir. Bazen de yrllar yrh aym azab devam eder. Yava§ 
yava!§ nefisler oliir, ~kinler azahr, meyvalar geli§mez ohir. Nitekim birc;ok 
topluluklar da boylece helak olmu§lardir. Baz1 kere de birbirlerine dii
§erek bir ·klsmmm aCISlnl bir k1smma tattiTarak azaba duc;ar edilirler. 
Bir kismi digerine eziyet eder ve kokten mahvedip bir da'ha kimse kim
seye giivenmez. Neticede giic;leri azahr, kuvvetleri zay1flar ve Allah 
Teal·a onlarm iizerine -Gerek kendisine itaat eden, gerekse isyan 
eden- kullanm musallat ederek onlarm kuvvetlerini k1rar, yerle§m~ 
olduklan araziden koklerini sokiip atar. Sonra da Allah yeni yeni kul
larmdan diledigi kim.seleri o miilke halife k1lar. Onlan da oralara yer
le~tirerek tecriibe eder. Ve boylece kanun-u ilahi devrini devam ettirir 
durur. Ne mutlu o kimseye ki bu ilahi kanunu goz oniinde bulundurur, 
bu nimetin de, musibetin de bir imtihan oldugunu kabul eder ve Al
lah'a verdigi ahde gore Allah'm miilkiinde hareket eder. Ne bedbahttlr 
o ki§i ki, bu gerc;ekten haberdar olmaz, elde ettigi nimeti kendi zekas1 
sayesinde kazand1gm1 veya oyunu, hilesi ile elde ettigini zanneder ve 
bo§ubo§una onu har vurur harman savurur. 

·Bazl kere insan, yeryiiziinde miitecaviz zalimlerin, §Irnank boz
guncularm, Allah's1z kafirlerin yerle§me imkamm elde ettigini, Allah 
tarafmdan bir azaba duc;·ar olmad1klanm goriir de aldamverir. Ne var 
ki insanoglu c;ok zaman acelecidir. Ve umumiyetle yolun ya ba§lan
gicml, ya da ortasm1 goriir. Ta'kib edilen yolun nihayetini c;ogunlukla 
goremez. <;iinkii ta'kib edilen yolun sonu ancak vanlmca anla§Ihr ... 
insan bu akibetleri ancak gec;mi§lerin hikayelerinde farkedebilir. Onlar 
da dile dii§iip soz haline dondiikten sonra ... i§te Kur'an-1 Kerl!m, k1sa 
ferdi hayatlarmda yol1:1n sonunu gormeyip k1sa mesafeli gorii§ ufuk
lanna aldanarak ak1beti bir tak1m tahminlerle zannedenlerin uyanma
lan ic;in gec;mi§ milletlerin ac1 a.lnbetlerine nazarlan tevcih ediyor. Bu 
ayet-i kerime'de gec;en «fakat onlan giinahlanndan oturii yok ettik» 
hiikm-ii ilahisi ve benzeri Kur'an-1 Kerim'in birc;ok yerlerinde tekrar 
edilir. Aslmda Hak Teala bununla bir hakikati yerle§tirmekte, bir ilahi 
kanunu takrir etmekte ve islam'm tarihi olaylan ac;1klama tarz1m be
lirtmektedir. 
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Bu ayet-i kerime bir ger~egi yerle~tirmektedir. Bu ger~ek ~udur: 
Giin.Ahlan; giinah sahiplerini hel1ak eder. Aslmda gtinahkarlan gtinah
lanndan dolaJI helak eden Hak Teala'du. Bu, Allah'm her zaman ge-
9erli olan bir kanunudur. isterse ferdler, ktsactk omtirleri esnasmda bu
nun farkma varmasmlar. Her ne kadar bir nesil ~ok s1mrh olan hayat1 
boyunca bunu farketmese de gtinahlarm yaygmla§tigi milletlerin aki
beti bu ilahi kanunu te'yid etmektedir. Bir milletin hayati gtinah esas
lanna gore ikame edildigi vakit bu degi§mez kanun gelir Gatar. Diger 
bir ger~ek de, bu ayetin islam'm tarihi hadiseleri a<;Iklama tarzmm bir 
taraf1rn belirtmesidir. Aslmda nesillerin helake du<;ar olmas1 ve onlann 
pe~inden ba~ka b~ka nesillerin yerlerine ge9mesinin ana sebeplerinden 
birisi gi.inAhlann milletlerin btinyesinde yaptlgi te'sirdir. Bunun neticesi 
milletler felakete stirtik!enirler. Bu felaket, ya <;ok k1sa zamanda ilahi 
bir sarsmt1 ile vukubulur. Nitekim ge9mi§ devir lerde bir<;ok milletlerin 
tarihlerinde bu gib1 hadiselere rastlanmaktadir. Yahut da yava§ yava§ 
sirayet eden fitri ve tabii bir 90ziilme ile meydana gelir. Bu <;oziilmeler 
zamanla milli btinyeyi hasara ugrat1r ve milletlerin btinyesi gtinahlann 
kayna~tlgt bir ko~e haline gelir. 

Yakm tarihte bu ahlakf inhilalin verdigi act tecrtibeler nisbi de 
olsa kafi deliller olarak gozontinde bulunmaktadtr. Salgm halindeki fu
hu~ ibtilasmm, kadtm bir fitne ve ziynet unsuru olarak kabullenmenin, 
liikstin ve ~atafatm, eglence ve sefahetin meydana getirdigi ornekler 
pek9oktur. Bu saydigtmtz hususlarm Roma ve Grek medeniyetlerinin 
ylkthp yerle bir olmast gozler oniinceki kafi deliller arasmdadtr. Artik 
bu medeniyetler ad1 dillerde dola§an laflardan ibaret kalmt§tlr. Giinii
miizde Fransa ve ingiltere gibi 9agda§ bat1 milletlerinin dt§ goriinii§ii 
itibariyle kuvvetli ve zengin olmalarma ragmen, ba§langicmi gozleri
mizle m~hade ettigimiz varacag1 ac1 aklbetin ise ufuklarda yava§ ya
va§ parlamaya ba§ladtgtm gordiigiirniiz aktbetleri gozlerimiz oniindedir. 

Tarihi Materyalizm 

i§te tarihi materyalizmin; tarihte gelmi~ ge9mi§ olan milletlerin ba
§mdan ge9en hadiseleri ac;aklarken kat'i §ekilde gozden uzak tuttugu 
husus bu noktadtr. Ta:rihi materyalizm hadiseleri a~tklamaya 9all§Ir
ken ba§l_angt~ta ahlaki unsurun be~er hayatmdaki onemini gozden uzak 
tutmaJI gaye edinmektedir. Tabiatl itibariyle ahlaki unsuru gozden 
uzak bulundururken ahlakm iizerine ka.im oldugu i'tikadi kaideyi de 
kesin §ekilde gozden uzakla§tirmaktadtr. Ne var ki tarihi materyalizmin 
bu a91klayt~ tarz1, fiilen be§er hayatmdaki hadiseleri degerlendirme hu
slisunda 9ok gilltin9 demagojilere ba§vurmaya zorlamaktadtr onlan. 
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Qtinlcii be~er hayatmda ve te!mmtil tarihinde bir tak1m hactiseler vard1r 
ki, onlan i'tikadi esaslardan hareket ederek a<;Iklamaktan ba~ka <;1kar 
yol yoktur. islam'm tarih gorii~ii --islam'm ciddiyeti, realizmi ve alem 
~iimulliigii ile mutenasib tarzda- tarihi materyalizmin ana unsur ola
rak goz oniinde bulundurdugu maddi unsurlann te'sirini asla inkar et
mez, ona be~erin engin hayat platforniundaki uygun yerini verir. Ma.d
denin yam s1ra inad<;I kimselerden ba§kasmm inkara yeltenmedigi var
hklar ruemindeki birgok realiteleri de 'ba¥'a bir faal unsuru olarak or
taya koyar. Mesela her~eyin otesinde Allah'm ·takdirini, vicdanlarda, 
insanlarm it; aleminde duygu ve inan~lardaki . deg¥klik:leri goz onunde 
bulundurur. insanlann pratik hareketlerini nazar-I .i'tibara al1r, ahlaki 
unsurlan degerlendirir. Ve insan hayatmda cari olan ilahi kanunlardaki 
amillerden hit; birisini gozden uzak bulundurmaz. 

Daha sonra ·ayet-i kerime seyrine devam ederek o doneklik haleti
nin ana sebebi oian · inad<;Illk tabiatlm tasvir ediyor. Ve gozler onune 
insamn rUh portresi ile ala.kall ger<;ekten son derece tuhaf bir ornek 
manzara seriyor. Ne var ki, bu tipik manzara her devirde gOrtilebilecek 
cinstendir. insan onu her ~agda, her toplumda ve her neslin arasmda 
bizzat mii§ahede edebilir. Buyiiklenen >bir ruh tipi. Oyle ki hakikatlar 
gozlere _girecek tarzda belirgin olmasma ragmen o gururlu insan bun
Ian farkedemez. inkan mtimki.in olmayacak kadar ~1k ger<;ekleri in
kara yeltenir. Halbuki bu inkar kar~1smdaki ki~iyi aciz du~urecek kadar 
ar;1!k bir hakikata kar~1d1r. En azindan insan haya ederek o ger<;ekleri 
ir.kara yeltenemez. Kur'an-1 Mubin bu insan tipini ~u az1clk kelimeler 
arasmdla mii§ahhas bir varhk halinde canlandmyor. Kur'an'm kendi- . 
sine has mucizevi ta'bir ve tasvir metoduna tlpatlp uygun tarzda. (Sey
yid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, V, 83 ""87). 
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7 -' Eger sana kag1t i<;inde bir kita.b indirmi~ olsaychk 
da elleriyle ona dokunsahird1;_ yine de kufretmi~ olanlar 
derlerdi ki : Bu, apac;1k buyuden ba~kas1 degildir. 

8 - Ona bir melek indirilmeli degil miydi? dediler. 
Eger Biz, bir melek indirseydik; elbette i~ bitirilmi~ olurdu 
da sonra kendilerine goz bile ac;tlnlmazdl. 

9 - Eger Biz, onu bir melek kllsaydlk; onu bir erkek 
(~eklinde) yapardlk da du~tukleri ~upheye onlan yine du
~uriitduk. 

10 - Andolsun ki; senden once de peygamberlerle 
alay edilmi~ti. Onlarla eglenenleri, alaya ald1klan ~ey c;e
pec;evre ku~atlverdi. 

11 - De ki: Yeryuzunde gezip dola~m da sonra bir 
gorun, yalanlayanlann sonu nice olmu~tur? 

Melek'in lndirilmesini lsteyenler 

Allah Teala mii§riklerin kiifiirlerinden, inadlarmdari, hakka kar§I 
direnip c;eki§melerinden haber vererek §Oyle buyuruyor : ((Eger saha 
k~t ic;inde bir kitab indirmi§ olsaydik da elleriyle ona dokunsalard1 
(o~u ac;1kqa mii§3.hede edip ini§ini gorseler ve ona c;ok yakln olsalardl) 
yine de kiifretmi§ olanlar derlerdi ki : Bu, apa\!lk biiyiiden b~as1 qe
gildir.» Nitekim Allah Teala onlann, duyu organlanyla hissedilebilecek 
§~yler hakkmdaki inoola§malarmdan h,aber vererek §Oyle buyurmak
tadlr: ((Onlara gokten bir kap1 ac;sak da (yukan) 91kmaga koyulsa
lardl; g()zlerimiz dondu, bi'z herhalde biiyiilendik, derlerdi.» (Hicr, 14 
.. 15), ((GOkten bir parc;a dii§er gorseler, birbiri U.Stiine y1~lii11§ bulut
tur, derler.» (TU.r, 44). 

((Ona bir melek indirilmeli degil miydi?l> dediler. Allah TeAia da: 
((Eger Biz, bir melek indi~ydik; elbette i§ bitiirlm:i§ olurdu da, sonra 
kendilerine goz bile ac;tmlmazdL» buyuruyor. ~ayet onlar bu halde iken 
melekler inseydi, Allah'tan onlara azab gelirdi. Nitekim ba§ka ayetlerde 
de ·Allah Teala §Oyle buyurmaktad1r : «Biz, melekleri ancak hak ile 
indlri~. 0 zaman da kendilerine muhlet verilmez.» (Hicr, 8), ((Melek
leri -gorecekleri giin; i§te o giiri gi.inahkarlara hie; iyi haber yoktur.)) 
(Furkan, 22). 

Allah Tea.Ia : (('Eger Biz, onu bir melek kllsayd.lk; onu bir erkek 
. (§eklinde) yapardlk da dii§tUkleri §riipheye ofllan yine dii§Uriirdiik.)) 

buyuruyor. ~erden olan elc;i ile birUkte ·bir de melek indirseydik, yani 
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be§ere melek bir el~i gondermi§ olsayd1k, konu§masmm anla§Ilmasi, 
ondan bir §eyler almmas1 ve istifade edilmesi i~in o da bir erkek §eklin
de olurdu. Boyle olsayd1 da be§erden birinin el~iligini kabulde nas1l 
kendi kendilerine §iipheye dii~mii§lerse. durum onlara yine kan§lk ve 
§iipheli gelirdi. Nitekim Allah Teala : ((De ki : Eger yeryiiziinde yerle§
mi§ dola§an melekler olsayd1; Biz ancak onlara gokten bir melegi pey
gamber olarak indirirdik.» (isra, 95) buyurmaktad1r. Allah Teala'mn 
yarat1klanndan her bir sm1fa, birbirlerini davet etsinler, gerek koml§
ma ve gerekse soru sorma hususlarmda birbirlerinden faydalanmalan 
miimkiin olsun diye kendilerinden el~iler gondermesi; Allah'm yara
tlklanna rahmetindendir. Nitekim ba§ka bir ayette de Allah Teala 
§oyle buyurur : ((Andolsun ki; Allah mii'minlere biiyiik bir lutufda bu
lunmu§tur. Zira onlara Allah'm ayetlerini okuyan, onlan tezkiye eden ... 
kendi i~lerinden bir peygamber gondermi§tir.>> (Al-i imran, 164) . 

Dahhak, ibn . Abbas'm bu a yet hakkmda §Oyle dedigini nakleder : 
~ayet onlara bir melek gelseydi, o, anca:k bir erkek §eklinde onlara ge
lirdi. Zira onlar, nurdan meleklere bakmaya gii~ yetiremezlerdi. ((Dii§
tiikleri §iipheye onlan yine dii§iiriirdiik.» Onlara §iipheli gelen §eyi 
kendilerine yine §iipheli gasterirdik. Valibi ibn Abbas'm bu ayeti ((On
lara durumu kan§tlnr ve benzetirdik. (Bir benzerini koyard1k.) » §ek
linde a~Iklad1gm1 rivayet etmi.~tir. 

Allah Teala : ccAndolsun ki, senden once de peygamberlerle alay 
edilmi§ti. Onlarla eglenenleri, alaya ald1klan §ey ~epe~evre ku§atlver
di.» buyurmu§tur ki; bu, kavminden kendisini yalanlayanlann yalan
lamalan huslisunda el~isi Muhammed (s.a.) i bir teselli, hem ana ve 
hem de ona inananlara zafer (veya yard1m) , diinya ve ahirette giizel 
akibet va'didir. 

Allah Teala : ceDe ki: Yeryiiziinde gezip dola§m da sonra bir goriin. 
Yalanlayanlarm sonu nice olmu§tur?» buyuruyor. Kendinizi dii§iiniin. 
Allah'm el~ilerini yalanlaYip, onlarla inadla§an, ge<;mi§ devirlerdeki 
kirru:elere Allah'm indirdigi azaba, ahirette onlar i<;in . biriktirip hazlr
larm§ oldugu acitlci ?.zAb ile birlikte diinyadaki cezaya bak1mz ve go
riin el<;ilerini, inanan kullanm nrunl kurtarmi§tlr. 
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12 - De ki: Goklerde ve yerde olanlar kimindir? Al
Jah'Indlr, de. 0, rahmeti kendi iizerine yazmi~?tlr. Andol
sun ki, hepinizi, hakkmda hiQbir ~iiphe olmayan k1yamet 
giinilnde toplayacaktrr. Nefislerini ziyana ugratanlar, i~?te 
onlar inanmazlar. 

13 - Gecenin ve giindiiziin iQinde bannan her ~?eY 
O'nundur. Ve 0, Semi'dir, Alim'dir . . 

14 - De ki : Ben Allah'tan b~ka bir dost mu edini
rim? Gokleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Ve 0 yedirir, 
ama yedirilmez. De ki: DogTusu ben, miisliiman olanla
nn ilki olmakla emrolundum. Sak1n mii~?riklerden olina. 

15 - De ki: Ben, Rabbrma kar~?I gelirsem, biiyiik gu
niin azabmdan korkanm. 

16 - 0 gun, kim ondan dondiiriililrse; ~?iiphesiz o, 
rahmete ermi~?tir. i~?te apaQik kurtulu~ budur. 

GOklerde ve Yerde Olanlar Kimindir? 

Allah Tea.Ia gOklerin, yerin ve onlarda bulunanlann maliki ve sa- . 
hibi oldugunu, yiice z~tma rahmeti yazmi§ oldugunu haber vermek
tedir. Buhari ve Miislim'de A'me§ !kanahyla ... E.bu Hiireyre'den rivayet 
edildigme gore; Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Allah Teala 
yaratlklan yaratt1gmda kendi katmda AI"§ iizerine: Muhakkak rah
metim ,ofkeme galebe ~almi§tlr, diye yazd1. 

Allah Teala : «Andolsuil. ki; hepinizi, hakkmda hi~bir §iiphe olma
yan klyamet g-iiniinde toplayacaiktlr.» buyurarak kendi nefsine yeminle 
kullanm mii'min kullan katmda hic;bir §ek ve §iiphe olmayan belli 
giiniin belli vaktinde toplayacagm1 bi1diriyor. Onu ink.-1.r lie yalanla
yanlar ise §iiphelerinde devam edeceklerdir. 

Bu ayetin tefsirinde ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn 
Ahmed tbn ibrahim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§-

Tefsir, C. VI F . 162 
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tir : Allah Rasill.ii (s.a.) ne alemlerin Rabbi huzurunda duruldugunda 
orada su olup olmayac$ .soruldu. ~yle buyurdular : Nefsim kudret 
elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki; orada mutlaka su olacaktlr. 
Allah'm dostlan, peygamberin havuzlanna geleceklerdir. Allah Teala 
ellerlnde at~ten sopalar bulunan yetmi§bin melek gonderecek ve bun
lar, kafirleri peygamberlerin havuzlanndan uzakla§tlracaktir . 

. Bu, garib bir hadistir. Tirmizi'de ise §6yle bir hadis vard1r : Her 
peygamberin mutlaka bir havuzu olacak ve onlar, havuzlarma gelen
lerin ~;oklugu ile bir.birlerine kar§I ovuneceklerdir. Umanm ki havuzu
na en ~ok gelenin bulundugu kimse ben olacagrm. 

Allah Teala ; 11Nefislerini ziyana ugratanlar, i§te onlar inanmaz
lar.» buyuruyor ki, onlar ahireti dogrulamaz ve o guniin kotUlugunden 
korkmazlar. 

Allah Teala : ((Gecenin ve giinduziin i~;inde bannan her §ey O'nun
dur.» buyuruyor. GOklerde ve yerdeki her canll, herkes O'nun kulu ve 
yarat1grdir. O'nun galebesi (!kahn) ve idaresi altmdadir. O'ndan ba§ka 
ilah da yoktur. 

1cVe 0, Semi'dir, Alim'dir.>> Kullanmn sozlerini i§iten, onlarm dav
ranl§lanru, gonullerindeki gizlilikleri bilendir. 

Sonra Allah Teal'a gii~;lu §eriati ve buyuk sevgi ile gondermi§ ol
dugu kulu ve el~isi Muhammed (s.a.) e hitab ederek, insanlan dogru 
yola <;agrrmasmi emrediyor ve : !<De ki : Ben Allah'tan ba§ka ~ir dost 
mu edinirim? Gokleri ve yeri yoktan vareden O'dur.>> buyuruyor. Ba§
ka bir ayette de §oyle buyurmaktad1r : !<De ki : Allah'dan ba§kasma iba
det etmemi mi buyurursunuz ey cahiller?» (Ziimer, 64). Buranm anla
rnl §Udur : Tek ve ortag1 olmayan Allah'tan ba§ka bir dost edinmem. 
GOklerin ve yerin daha once g~rni§ bir ornegi olmaks1zm yoktan var 
edicisi O'dur. 

«Ve 0, yedirir, ama yedirilmez.» Yarat1klanna muhta~ olmaks1zm 
bol bol nz1k veren O'dur. Ba§ka bir ayette de §6yle .buyurur : «Ben cin
leri ve insanlan ancak bana kulluk etsinler diye yarattlm.» (Zariyat, 
56). Baz1lan bu ayeti : ( ~'J, ~_,., ) ~<Ve o yedirir, ama yemez.» 
§eklinde okumu§lardir. Bu klraet Mucahid, ibn Ciibeyr, A'me§, Ebu 
Hayve, Amr ibn Ubeyde ve kendisinden gelen rivayetlerden birinde 
Ebu Amr'm k1raetidir. 

Siiheyl ibn Ebu Salih kanahyla... Ebu Hiireyre'den rivayet edil
digine gore; o, §Oyle demi§tir : Kuba halkmdan ve ansardan birisi Hz. 
P_eygamber (s.a .) i davet etmi'§ti. Onunla birlikte gittik. Hz. Peygam
ber (s.a.) yemek yeyip ellerini y1kad1gmda §6yle dua buyurdular: Ye
diren ve yemeyen, bize nimet verip hidayet bah§eden, bize yediren ve 
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bizi sulayan, her bir guzel imtihanla bizi imtihan eden Allah'a hamde
derim. Terkedilmemi§, cezalandlnlmami§, inkar edilmemi§ ve O'ndan 
mtistagru olmami§ken Allah'a hamdolsun. Yemeklerden bize yediren, 
i~eceklerden bize i~iren, ~rplakhktan bizi giydiren, saprkllktan bizi hi
dayete erdiren, korlukten bizi kurtaran, yarattiklannm bir ~ogundan 
bizi tistun kllan Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a 

. hamdederim. 

«De ki: Dogrusu ben mlislumanlarm ilki olmakla emrolundum. 
Sakm mti§riklerden olma. De ki : Ben Rabbrma kar§I gelirsem buytik 
gtinun azabmdan korkanm. 0 gtin kim (azabdan) dondurtilurse, §rlip
hesiz o (Allah kendisine merhamet ettigi i~in) rahmete ermi§tir. i§te 
ap~Ik kurtulu§ budur.» Ba§ka bir ayette de Allah Teala: «0 vakit kim 
ate§ten uzakla§tmllr, cennete sokulursa; artrk o kurtulmU§tur.l) (Al-i 
imran, 185) buyurmu§tur. 
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ba~ka tannlar vardrr? De ki : Ben ~ehadet etmem. · De ki : 
0, ancak tek bir tannd1r. Ve ben gen;ekten sizin ~irk ko~
tuklannizdan uzag1m. 

20 - Kendilerine kitab verdiklerimiz; onu, 6z ogul
lanni tan1d1klan gibi tan1rlar. Nefislerini ziyana ugra
tan.lar, i~te onlar inanmazlar. 

21 - Allah' a kar~I yalan uyduran Ve ayetl.erini ya
lan sayandan daha zalim kimdir? Muhakkak ki zalimler, 
felaha ermezler. 

Kullan Uzerinde Biricik Hakim O'dur. 

Allah Teala zarar ve faydarun maliki oldugunu, yaratlklan uzerin
de diledigi gibi tasarrufda bulundugunu, hukmunu ve kazas1ru geri !;e
virecek ( veya geciktirerek) hi!; bir §ey olmadigmi haber vererek : «Eger 
Allah, sana bir s1kmt1 dokundurursa; onu kendisinden ba.§ka gidere
cek higbir k:imse yoktur. ~ayet sana bir haytr da dokundurursa; i§te 0, 
her§eye Kadirdir.)) buyuruyor. Ba§ka bir ayette de §Oyle buyunnakta
drr: <<Allah'm insanlar i!;in a\!tlg1 rahmeti tutacak yoktur, tuttugunu 
da ardmdan dondurecek yoktur.'> (Fat1r, 2). Sahih bk" hadiste Allah 
Rasulu (s.a.) §oyle dua buyururdu: Ey Allah'rm, Senin verdigine mani 
olacak (engelleyecek), Senin engelledigini de verecek yoktur. Sana kar§I 
zenginin zenginligi higbir fayda vermez. Bunun igindir iki Allah Teala : 
<<0 kullarmm ·iistunde yegane mutasarnftlr. >> buyurm~tur. Kullar 
O'na boyun . eger. GuglUler O'nun kar§ISmda zelil olur, yiizler O'na 
ba§ eger, kar§ISmda egilir, her §ey O'nun kar§Ismda maglub olur, ya
x:atlklar O'na ikar§l al\!ahr, e§Ya O'nun kudreti, yticeligi, azameti ve 
celalinin buytikliigu kar§Ismda yerlere serilir, O'nun onunde, kahn ve 
hiikmu altmda al!;ahr, zaytflar. 

<<Ve 0, (yaptlg1 her §eyde) Hakim'dir. (E§yarun yerlerinden) Ha
bir'dir. (Ancak hak edene verir ve ancak hak edene vermez.) )) 

Allah Teala : <<De ki : ~ahid olarak hangi §ey daha buytiktur? De 
ki : Benimle sizin aramzda Allah §Ahiddir. (Size getirdigimi ve sizin 
bana soylediklerinizi bilendir 0) Bu Kur'an; bana, sizi de; Ula§tlgi kim
seleri de, uyarmam i!;in vahyolundU. >> buyuruyor ki Kur'an, kendisine 
ula§tl~ herkesi uyanc1d1r. Ba§ka bir ayette de Allah Teala §Oyle buyu
rur: <<Herhangi bir gtiruh onu inkar ederse onun vara~ yer ate§tir.>> 
(Hud, 17) . 

· hm Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Muhammed 
ibn Ka'b'dan rivayetine gore o, <<Ula§tlg1 kimseleri de uyarmam i!;in .. . >> 

1 
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ayeti hakkmda Kur'an kendisine _ Ul8.§an kim.se Hz. Peygaml;>er (s.a.) i 
gormti~ gibidir, demi§tir. Ravi Ebu Halid §oyle Have eder: Onunla !ko
n~mu§ gibidir. ibn Cerir'in Ehu Ma'§er kanahyla Muhammed ibn 
K·a'b'dan riv-ayetine gore; o, §oyle demi§tir: Kime Kur'an ulqllll§Sa 
onu Muhammed (s.a.) ul8.§tmm§tir . 

. Abdtirrezmk'm Ma'mer'den, onun Katade'den ((Bu Kur'an; bana, 
sizi de; Ula§tlgi ki-m.seleri de uyarmam i~in vahyolundU.» ayeti hakkm
da rivayetine gore Allah Rasulti (s.a.) §Oyle buyurm~Iardlr: Allah'm 
emrilerini teblig edin. Allah'm kitabmdan kime bir ayet ulqrm~a mu
hakkak ona Allah'm emri ula§nll§tlr. 

Rebi' ibn Enes der ki: Allah Rasulu (s.a.) ne .mbi olan-ki§inin Al
lah RasUlti (s.a.) ntin davet ettigi gibi davet etmesi, onun uyardlg1 gibi 
uyarmas1 bir gorevdir. 

Allah Teala : Ey mti§rikler, «siz mi §B.hidlik ediyorsunuz ki, 
Al1a:h'la beraber b8.§ka tannlar vard1r? De ki: Ben §ehadet etmem.» 
buyuruyor. Nitekim Allah Teala ~ka bir ayette de : «Eger onlar §Ahid
lik ederlerse; sen onlarla beraber olup da tasdik etme.» (En'am, 150) 
buyurmaktadir. Burada devamla §oyle ·buyuruyor: «De ki: 0, ancaik 
tek bir tanndir. Ve ben ger~ekten sizin §irk k~tuklanruzdan uzagun.)) 

Allah Teala kitab ehlinden haber vererek, onlarm daha once g~en 
nebi ve rasullerden yarilarmda bulunan haberler vasitasiyla ~ocukla
nm bildikleri gibi, Hz. Peygamberin kendilerine getirdigi ger~egi tam
dlklanm bildirmektedir. Ziri biitun rasuller Muhammed (s.a.) in var
h~m, peygamber olarak gonderilecegini, nitelig'ini, memleketini, hicret 
edecegi yeri ve timm.etinin niteliklerini mujdelemi§lerdir. Bunun i~indir 
ki, bundan sonra §Oyle buyurm-a:ktadir: <<Nefislerini (ibuttinuyle) ziyina. 
ugratanlar, i§te onlar (peygamberlerin mtijdeledigi, eski ve yeni za
manlarda ismi yticeltilen bu a~Ik ve zahir emre duruma) inanmazlar. 
Allah'a kar§l yalan uyduran ve iyetlerini yalan sayandan daha zAlim 
kimdir?» Allah Teala; kendisini el~i olarak gondermemi§ken, Allah'm 

- kendisini el~i olara:k gonderdigini ileri surerek Allah'a kar§l yalan 80y
leyenden daha mlim kimse yoktur. Allah'm ayetlerini, huccetlerini, blir
hanlarml ve delillerini yalanlayandan daha zalim kimse de yoktur. 
((Muhaikkak ki, zalimler felaha ermezler.» Ne o, ne oteki; ne y8lan uy
duran ve ne de yalanlayan asia kurtulu§a ermeyecektir. 

---iZ-AHI 
'-

Klsa Bir Dul'Wj 

Bunca ool'timleri ve te'sirleri ile -birllkte Kur'an'm §U ayet-1 kert
me'leri kalbleri titretiyor ve insari if8.de ve iislubtinun yapmas1 mum. 
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ki.in olmayan te'sirler icra ediyor. O'nun kalbe ahli§Iru ve aki§Illl her
hangi bir yorumla durdurmak istemiyorum ve bu konuda fazla bir§ey 
soylememeyi uygun buluyorurm. 

~u kadar var ki bu boli.imiin ihtiva ettigi · ve bunca ayet dalgala
nmn i.izerinde cereyan ettigi ana dava ile ilgili birk~ ooz soylemek is
tiyorum. ~u Kur'an ayetierinin ~Iklamaya c;ah§tlgi ana dava yani 
dost edinme, tevhid ve mi.i§dklerle kesin §ekilde aynlma davas1 esas 
itibariyle bu dinin ana davas1d1r. Ve b\1 dinin ihtiva ettigi en bi.iyiik 
hakikatlardan birisidir. Ve bugi.in hayatta bulunan mi.i'min kitleriin 
bu Rabbani dersin kar§ISmda uzun uzun durup dikkatle di.i§.i.inmeleri 
gerekir ... Bugi.in yeryi.iziinde ya§ayan mi.i'min kitlesi, yeryiiziini.i boy
dan boya kaplami§ olan bir cahiliyyet cemiyeti ile kar§I kar§Iya bulu
nuyor. Tlpkl bU ayetlerin indigi Siralarda ya§ayan mi.i'min kitlenin kar§l 
kar§Iya bulundugu cahiliyyet gibi. Bugi.ini.in mi.i'mini bu ayetlerin l§Igl 

. altmda kendi tutumunu belirtmek ve bu I§Ik huzmeleri altmda yol~:IJ?a 
deV'am etmek zorundad1r. Bunun ic;in de dogru yolu kesin §ekilde og
renebilmek ic;in §U ay~t-i kerime'lerin kar§ISmda uzun mi.iddet dur.mah 
ve dH~katlice dinlemelidir. 

Zaman yine dondi.i . doia§ti ve bu dinin be§eriyete ilk geldigi gi.in
deki dururimnu aldl .. . Be§eriyet de bu Kur'an-1 Mi.ibin'in Rasulullah'a 
indigi giindeki haline dondi.i .. . Allah'tan ba§ka ilah olmadigmi ilan 
etme esas1na dayall olan islam'Iri geldigi gi.indeki durumuna ... Hie; 
§i.iphesiz ki Allah'tan ba§ka bir ilahm bulunmamas1 prensibi islam'm 
en biiyiik esas1d1r. Hem de bu kelime-i §ehadetin manasmdran ordulan 
ba§ komutam Riistem'e islam ordulan ba§ komutaiumn elc;isi olaraik 
goncfetilen Reb'i bin Amir'in anlad1g1 §ekilde anlamak ve ifade etmek 
.§arti ile. iran ordulan ba§ komutam Riistem, Reb'i bin Amir'e soru
yor: <rSizi ta buralara kadar getiren ana sebep nedir?» Reb'i cevaib ve
riyor : <<Bizi buralara kadar yiice Allah gonderdi. Vazifemiz, dileyen 
insanlan kula kulluktan kurtanp tek ba§ma Allah'a ikulluk ettirrmek
tir. Di.inyanm dar s1mrlarmdan ahp di.inya ve ahiretin engin hududla
rma goti.irmektir. Muharref dinlerin zulmi.inden kurt.ar1p islatn'm acta
letine teslim etmektir ... » Reb'i biliyordu ki, gerek iran ordulan ba§ ko-. 
mutam Riistem, gerekse onun kavmi Kism'ya kainat1 yaratan bir ilah 
olarak tapmm1yorlard1. Hatta bilinen tarzda ona ibactet de etmiyorlar
dl. Ne var ki bi.iti.in hi.iki.imlerini Kisra'nm emirlerinden allyorlar. Ve 
bu manaslyla islam'm kesin §ekilde reddettigi ibadet va.zifesini ita edi
.yorlardL i§te bunun i~in Ri.istem'e kullan · kulla.ra kul eden nizamlan 
ve sistemleri _yok ~clip Allah'm ~1uhiyetini hakim klimak, O'nun emir 
ve hi.ikiirmlerihe lmyun egdirmek, O'nun dinini kabullendirmek ic;in 
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oraya kadar geldiklerini ve kullanm Allah'a kul etmeye isl·am'm ada
letine teslim etmeye ~ah~tiklanm belirtiyordu. 

Zaman yine degi§ti. TJ.pk1 bu dinin be§eriyete ilk defa -getirdigi 
<<I<a ilahe illallahn davas1m yayd1g1 giinkii haline geldi. .. Be§eriyet te~
rar saplkhga dald1, kullara kul oldu ... Kendisini dinlerin zulm:iine ver
di. .. Ve «la ilahe iHallahn davasmdan geri dondii ... Her.ne kadat bir 
tak1m kimseler rnanasm1 anlaniadan ve tekrarladigi kelimenin · ifade 
ettigi nlhu kavramadan minarelerden «la Hahe illallahn cumle-i §eri
fe'sini ilran ediyorsa da bunu soylerken kullarm kendi nefisleri i~in iddia 
ettikleri hakimiyet hakkma kar§I ~1km1yor. -esas itiooriyle bu iddia 
ulfrhiyetin vas1flarma kar§Ihktir-. Bu hakimiyet · taslama husU.Su ister 
ferdler tarafmdan, ister kazai te§kilatlar veya milletler tarafmdan iddia 
edilsin, farks.rzdir. Ferdler de milletler ve te§kilatlar gibi hi«;bir zaman 
i18:h olamazlar. Ve onlar i«;in hakimiyet hakk1 soz konusu olamaz ... Ne 
var ki ~eriyet bugiin tekrar cahiliyyete dondii. Ve <cla ilahe illallah>> 
da vasmdan irtidad etti.. . Kendileri gibi birer kul olmaktan i:iteye ge~e
meyen §ahiSlara uluhiyetin ooelliiklerini verdi. Ve bOylece bir tek Allah'a 
kulluktan ve tek b~ma O'na dost olmaktan «;IkiVerdi.. . Gerek biitiin 
insanllk, gerekse doguda batida minarelere ~1k1p «la ilahe illallah>; da
vasmi :mAna ve mefhumunu ne kelime ne de realite olarak anlamadan 
temrlayanlar ... ~unu da belirtelim ki, k1yamet giinunde .bunlann gii-
Il!ahi ve azabi i:ibiirlerininkinden daha \!Ok ve daha aj?;Ir olac8!ktlr. <;tin~ 
ikii onlar, kendilerine hidayet yolu a«;Ik~ goriindiikten ve Allah'm di
n:ine girdikten sonra irtidad etJmi§ler ve kullara kul olmu§lardlr .. 

Evet giiniimiizdeki miisliiman kitlenin bu ~lk ayetler kar§ISmda 
ne kadar durup dii§iinmeye ihtiya«;lan vardir! ... Hele §U ayet-i kerime'
nin kar§ISmda dikkatle durmalan ne kadar luzumludur: 

<<Gokleri, yeri yaratan, beslenmeyip besfeyen Allah'tan ba§ka bir 
dost mu edinirim? de. Dogrusu ben ilk Mriisliiman olmakla emrolundum, 
de, asla ortak kO§anlardan alma! n ... 

Zira, iyice bilmek gerekir ki dostlugu:t:I manalan ile birllkte AI-
. lah'tan b~ka birisini dost edinmek dogrudan dogruya islam'a aykm

dlr. Veli (dost) nin bir manas1 da, emre itaat ve boyun egmek, yard1m 
dilemek ve nusret istemektir. Binaenaleyh islam'm geli§inin ana ga
yesi olan insanlan §irkten «;Ikarmak hedefine aykln olaraik §irk batak
hgma dalmak olur ·bu. Ve §unu da iyice bilmek IaZimd1r ki, Allah'tan 
ba!§kasm1 dost edinmenin ortaya «;Iktii?;I ilk nokta Allah'tan ba§kasmm 
gerek vicdanlara ve gerekse hayata hakimiyetini kabullenmektir .. . 
Bugiin biitiin be§eriyetin kal"§I kar§Iya bulundugu · bir §irk nevidir bu. 
Yine iyice bilmek gerekir ki, isltam'm hedefi giinumiizde insanlan ta
mamen kula kul olmaktan kurtanp Allah'a kul etmektir. Ve gerek bu 

~--~------------ ----
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ayet-i kerime'ye muhatab olan islam cemaat1, gerekse onun yiice 
Rasulii Muhamriled. Mustafa (s.a.) mn kar§I kar§Iya bulundugu bir 
cahiliyyetle yiiz yiize bulundugunu bilmek laz1md1r. Ve §U miibarek 
ayet-i kerime'lerin mii'min goniillere ak1ttig1 duygu ve ger<;eklerle do
naniru§ olaraik cahiliyyete kar§I koymaya <;all§maya · ne kadar da ih
tiyacl vard1r mii'rninlerin. 

«Ben Rabb1ma kar§l gelirsem, o biiyiik .giiniin azabmdan elbette 
korkanm, de.n 

«0 giin kim azabdan ahkonursa, §iiphesiz ki Allah'm rahmetine 
eri§IDi§tir. A<;lk kurtulu§ budur.n 

«Allah sana _ bir s1kmt1 verirse, onu yine ancak Alla:h giderir.-Sana 
bir iyilik verdigi takdirde ba§kas1 onu engelleyemez. 0, her §eY~ Ka~ 
dir'dir ... 0 kullarmm iistiinde yegane mutasarnftlr, H3ikim'dir, Ha

. berdar'dlr.» 

Cahiliyyetin putu ve zulmiiyle, donekligi ve inadiyla, sapi·kh~ ve 
hilesiyle, bozu.klugu ve inhilaliyle kal'§l kar§Iya bulunanlann bU ayet
lere ne kadar ihtiyaci vard1r? Evet, biitiiniiyle bu §erlerle yiiz yiize ge
lenlerin goniillerinde bu :ger<;ekleri ve §U duygulan hissetmeye, giinah 
korkusunu ve Allah'tan b8.§kas1m dost edinme endi§esini, giinahkarlan 
bekleyen korkun<; azab iirpertisini hissetmeye ne de <;ok ihtiya<;lan var
dir? insanlara fayda ve zarar verenin Allah oldugunu, kullan iizerinde 
kahredici giiniin O'na Mt oldugunu ve O'nun hiikmiine kimsenin mrii
dahale edemeyecegini, verdigi hiikmii kimsenin reddedemeyecegini bil
meye ne kadar ihtiyaci vard1r. Hi<; §iiphesiz ki gt>nliinde bu duygu ·ve 
ger<;eklerin Sicakh~ru hissetmeyenler, bu zalim cahiliyyet Sistemine 
kar§l yeniden bir islam hareketi meydana getirmenin mUkellefiyetle
rine dayanamazlar. Zira bu miikellefiyetler, daglan eritecek derecede 
deh§etengimir. Hem mii'minler kitlesi bugiin yeryiiziinde kendisine 
dii§en vazifenin onemini yakinen kav~ad1ktan, davet ettigi akidenin 
ger<;eklerini iyi~e anlayrp idrak ettikten ve bu ger<;eklerin zaruri icab1 
olan tek ba§ma Allah'm dostluguna ve kelimenin biitiin manasiyla 
O'nun velayetine s1gmmayr idrak ettikten sonra ve bu <;ok zor, onemli 
vazifeyi if a ederken yukarda zikrettigimiz duygu . ve ger<;eklerle yii
regini ISittlktan sonra, evet biitun bunlardan sonra bugiin be§eriye
tin yiizyiize geldigi cahiliyyet sisterninin ortaya attlgl putperestlikler
deri kesin §ekilde uzakl8.§mas1, aynlmas1 ve ayet-i kerlme'de belirtilen 
hustislara dikkat ederek <;ah§maya ne kadar <;ok ihtiyaci vard1r? T1pkl 

· RasUlullah'm soylemekle emrolundugu §eyleri .sOylemeye, cahiliyyetin 
kar§l'sma yiice Rasuliin ulu Allah'1n emriili tatbik etmek i<;m diktigi 
hakikatlarla dikilmeye ne kadar da ihtiyaci vardir: · 
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cc~ahid olarak hangi §ey daha biiyiiktiir? de. Allah benimle sizin 
aramzda §B.hiddir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulru}·tlgi kimseleri uyarmam 
ic;in vahyolundu; Allah'la beraber ba§ka tannlar bulunduguna siz mi 
§ahidlik ediyorsunuz? de. Ben §ahadet etmem, de. 0, ancak tek bir Al
lah'tir. Dogrusu ben ortak k<>§mamzdan uzag1m, de ... » 

Evet .. . Gerc;ekten de bugiin yeryiiziinde bulunan miisliiman kitle 
yeryiiziinii ba§tan 3-§agi sarrm§ olan cahiliyyet kar§1Smda yukardaki 
tutum ve da.vram§I ta.'kib etmek mecburiyetindedir .. . Evet cahiliyyetin 
kar§Ismda Hak kelamm1 bu derece yiice, kesin, ac;1k, kalbleri sarsan, 
herkesi korkuya dii§iiren tarzda ac;1klamak mecburiyetindedir. Sonra da 
he·r§eye kadir oldugunu kullan iizerinde kahredici giicun· sahibi bu
lundugunu bildigi AUah'a yonelmeye ... Kendisinin kar§ISma dikileii §U 
kullarm ... aralarmda en zalim dikdatorlerin ve putlann da bulundugu 
§U kullarm bir sinek kadar giic;lerinin bulunmadtgmi sinekten de zay1f 
olduklanm bildigi Allah' a ... Ayetin de belirttigi gibi onlar, .sinekten de 
zay1f olmalanna ragmen sinek kendilerinden bir§ey c;ekip almca bir 
tiirlii kurtulamazlar ondan. Ve Allah'm izni olmadan hie; kimseye za
rar veremezler. izn-i ilahi'nin haricinde bir kimseye de faydalan doku
nacak degildir. Ve §iiphesiz ki Allah kendi emrini iistiin kllacaktlr. Ne 
var ki insanlarm ~ogunlugu bunu bilmezler ... 

Miisliiman kitle §unu da yakinen bilmelidir ki; yollann aynh§ nok
tasmda Hak ile cahiliyyetin birbirinden kesin §ekilde aynlmasmdan 
once miisliimanlann muzaffer olmas1 ve Allah'm va'di olan yeryiiziin
de yerle~meleri hi<;bir zaman i<;in miimkiin olmayacaktlr. zru.im putla
rm kar§ISmda Hak kel'amm1 a<;lk<;a ilan etmeden, cahiliyyet ehline bu 
§ekilde kar§I koymadan, onlan bu tarzda korkutmadan, kendilerinden 
kesin ~kilde aynlrm§ oldugunu ve uzakla'§Ildigmi HAn etmeden asia 
zafer miiyesser olamaz .. . Gen;ek odur ki bu Kur'an-1 Miibin s1rf bir 
tarihi hadiseyi dile getirmek i<;in inmemi§tir. 0, biitiiniiyle zaman ve 
mekan hududunun di§mda mutlak sistem olarak gelmi§'tir. Ve ne za
man olursa olsun .bu sisteme uyan islam cemaat1mn onun ilk inmeye 
ba§lad1~ devrelerdeki miisliimanlann tutumuna benzer bJr tutum 
i<;inde bulunmas1 gerekir. Binaena:Ieyh giiniimiizde de aym tutumu 
ta'kib etmek mecburiyeti vard1r. Zaman degi§ffii§ ve bu Kur'an'm yer
yii·ziinde ilk defa bir islam binas1 kurmaya <;all§tigi giinkii durumunu 
almi§tlr. §u halde rbu dinin hakikabm kesin ve kat'i §ekilde bilelim. · 
Allah'm kahredici giiciiniin mahiyetini a~1k<;a idrak edelim. BAt1lla ve 
bAtll ehliyle kesin §ekilde aynldigimiZI belirtelim. i§te miisliiman top
lulugun haZirh~ bundan ibarettir. Ve §Uphesiz ki koruyuculann en iyi
si Allah'tlr. Ve 0, merhamet edenlerin en merhametlisidir ... (Seyyid 
Kutub, Fi Zilal'il~Kur'an, V, 128- 133). 

--oOo--
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. 22 - Ve onlann hepsini toplay1p sonra da !?irk ko
. !?anlara ·:· Nerede iddia ettiginiz ortaklann1z? diyecegimiz 
giin. 

23 - Sonra onlann; sadece: Andolsun Allah'a ki, ey 
Rabb1m1z; bizler mii!?ri'klerden degildik, demelerinden b~
ka c;areleri kaln1az. 

24 - Bak, kendilerine nas1l yalan soylediler? Y alan 
yere uydurduklan kendilerinden nasll kayboluverdi? 

25 - !c;Ierinden seni dinleyenler vardrr. Halbuki Biz, 
onu anlarlar diye, kalblerine ortuler, kulaklanna da agir
hk koyduk. Onlar her ayeti gorseler de yine inanmazlar. 
Hatta sana geldiklerinde, seninle c;eki~irler. 0 ~ufredenler· 
derler ki: Bu, eskilerin masallanndan b~ka bir ~ey degil
dir. 

26 - Onlar, hem bundan vazgec;irmeye c;ah!?Irlar, 
hem de kendileri ondan uzakla~rrlar. Onlar sadece ken
dilerini helake suruklerler de farkina varmazlar. 

Mah§er Gunu Toplanchklannda 

Allah Teala: ,«Ve onlarm hepsini toplayaca~z giin ... » buyura
rak, mii§riklerden haber vermektedir. K1yamet giinii AIIa;h Teala; Al
lah'm di§mda ibadet etmi§ olduklan putlar ve ortaklanru : «Nerede 
iddia ·ettiginiz ortaklanruz?» diyerek §irk ko§anlara soracaktlr. Allah 
Teala Ka.Sas suresinde de : «0 giin Allah onlam seslenip : Benim orta-
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g1m olduklarml ileri siirdiikleriniz nerededirler? der.» (Kasas, 62) bu
yurmaktadlr. 

Allah Te'ala: « ... Ba§ka \!areleri kalmaz.» buyurmaktad1r ki; on
larm ·ayette belirtilen sozleri s6ylemekten ~ka. dayanaklan yoktur. 
ibn Abbas'tan rivayetle Ata el-Horasani; onlarm ma'zeretlerinin olma- · 
yacagm1, s6ylemi§tir. Katade de bOyle sayler. ibn Abbas'tan rivayetle 
ibn Ciireyc; onlann ayette belirtilen .sOzlerinden ba§ka .sOzleri olma
yaoagml .sOylemi§tir. Dahhak da bOyle soyler. Ata el-Horasani der ki : 
Onlar imtihana (hesaba) \!ekildiklerinde; onlann imtihanlan «andol
sun Allah'a ki, ey Rabb1m1z, bizler mii§riklerden degildik.>> demelerin
den ibarettir. 

ibn Cerir der ki : Dogru olan §Udur : Biz onlan ·imtihan ettigimiz 
esnada, daha onceki Allah'a §irk ·kO§Jllalarmdan owr dileyerek ((An

. dolsun Allah'a ki, ey Rabburuz, bizler mii§riklerden degildik, demele
rinden b~ka s<>zleri olmayacaktlr.» · 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Said ibn Oft
beyr' den rivayetine gore; bir adam 'ibn Abbas'a gelerek: Ey Ebu Abbas, 
Allah Teala'mn «Allah'a andolsun ki, ey Rabbl·ffilz, bizler mii§rikler
den degildik.» soziinii i§ittim. Sen ne dersin? diye sordu. ibn Abbas 
§oyle dedi : ((Allah'a andolsun ki, ey Rabb1m1z, bizler mii§riklerden de
gildik.» s6ziine gelince; onlar cennete ancak namaz ehlinin girecegini 
goriince ((Gelin inkar edelim.» derler. inkar ederler de Allah Teala 
onlarm ag1zlarm1 miihiirler, elleri ve ayaklan §ehadet eder ve Allah'tan 
bir oozii gizleyemezler. §imdi kalbinde bir §ey (bir §Uphe) var m1? 
Kur'an'da, hakkmda bir §ey nazil olmayan hb;bir k1s1m yoktur. ~cak 
siz onun te'vilini bilmezsiniz. 

· ibn Abbas'tan rivayetle Dahhak; bu ayetin miinaf1klar hakkmda 
nazi! oldugunu .sOylemi§tir. Ancak bu §iiphelidir. Zim bu a yet, Mekke'
de nazil olmu§tur. Miinaflklar ise Medine'de ortaya ~lkrill§lar<hr. Mii
naflklar hakkmda nazil olan, Miicadile suresindeki : <<iAllah hepsini 
diriltecegi gun, ... O'na da yemin ederler.» (Miicadile, 18) ayetidir. Boy
Ieee onlar hakkmda <<Bak kendilerine nas11 yalan soylediler, yalan yere 
uydurduklan (.qia'budlan) kendilerinden nas1l kayboluverdi?» buyur
m~tur. Nitekim ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur: «Sonra onlara de
nilir ki: Nerde §irk ko§tuklanmz? Allah'tan ba~a. Derlerr ki: Bizden 
uzakla§tllar.» (Gafir, 73 - 74). 

Allah Teala : «i~lerinden seni dinleyenler vard1r. Halbuki Biz onu 
anlarlar diye kalplerine ortiiler, kula\klanna da $rhk koyduk.» Sana, 
senin okuman1 i§itmek (dinlemek) iizere gelirler. Ancak bu, onlara hi~
bir f:ayda getirmez. Zira Allah Tea.Ia Kur'an'1 anl'amamalan i~in «Kalb
lerine ortiiler.» Faydall bir i§itmeyi engel~emek iizere «kulaklanna da 
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ag1rhk.>> koymw~tur. Onlar Allah Teala'nm §U ayette niteledigi gibi
dirler: «Kiifredenleri \!aguumn misali; ba~np c;:agumadan ba§ka bir 
§ey duymayan (hayvanlara) hayk1rarunki gibidir ... » (Ba;kara, 171). 

Allah Teala: «Onlar her ayeti gorseler de yine inanmazlar.>> bu
yuruyor. Onlar her ne kadar ayetleri, delaletleri, ~1k huccetleri gor
seler de; inanma.zlar. Zirn onlarda, ne anlaJI§ ne de insat vard1r. Nite
kim ba§ka bir ayette de Allah Teala: «~ayet Allah onlarda bir haJir 
gorseydi onlara i§ittirirdi. .. » (Enfal, 23) buyurmu§tur. 

Allah Teala buyurur ki: <~Hatta sana geldlklerinde seninle (hak 
hususunda oot1l ile miinazara ve miicadele ile) c;:eki.§irler. 0 kii.freden
ler derler ki: Bu (senin getirdigin) eskilerin kitaplanndan almma, (on
lardan nakledilme) eskilerin masalla;nndan ba§ka bir ~ey degildir.» 

Allah Teala: «Onlar hem bundan vazgec;:meye c;:ah§Irlar, hem de 
kendileri ondan uzakla§Irlar.» buyuruyor. «Onlar bundan vazge\!meye 
c;:all§lrlar.» ayetinin anlanunda iki gorii§ vardlr: 

1 - Burada kasdedilen anlam §Udur : Onlar, insanlan hakka uy
maktan, Allah. Rasuliinii dogrulamak ve Kur'an'a boyun egmekten ah
koi-lar. Hi\! kimseyi ondan faydalanmaya b1rakmazlar. 

Ali i·bn Ebu Talha, «Onlar bundan vazgec;:irmeye c;:ah§Irlar.» ayeti 
hakkmda ibn .A,bbas'm §Oyle dedigini nakleder : insanlan Muhammed 
(s.a.) e iman etmekten men'ederlerdi. 

Muhammed ibn el-Hanefiyye de der ki: Kurey§ kMirleri Hz. Pey
gamber (s.a.) e gelmezler ve ona gelmeyi engellerlerdi. Miicahid, Ka
tade, Dahha.k ve birc;:oklan da bOyle soylemi§ olup en kuVv-etli gorii§ 
budur.' En dogrusunu Allah bilir. ibn Cerir de bu gorii§ii tercih et-
mi§tir. . 

2 - Siifyan es-Sevri'nin ... ibn AbbA.s'tan rivlyetine gore o, «Onlar 
bundan yazgec;:irmeye ~ll§Irlar.» !yeti hakkmda §Oyle demi§tir: Ebu 
Talib hakkmda nlzil oldu. 0, Hz. Peygamber (s.a.) .e eziyyet edilmesini 
engellerdi. 

Kas1m i.bn Muhaymera, Habib ibn Ebu Sabit ve AtA ibn DinAr da 
bu ayetin Ebu 'I'Alib hakkmda nazil oldugunu soylemi§lerdir~ 

Said ibn Ebu Hila! de. de~ ki: Bu ayet, Hz. Peygamber (s.a.) in 
amcalan hakkmda nazi! olmU§tur. Onlar on ki.§i idiler. Zahiren onurtla 
birUkte olmada · insanlarm en §iddetlisi, gizlice ise onun aleyhinde 
olma husU.Sunda yine insanlann en §iddetlisi idiler. said ibn Ebu Hi
lal'in bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. Muhammed ibn Ka'b 
el-Kurazi ise «Onlar bundan vazge¢rmeye c;:ah§Irlar.» ayetini; insan
lan onu oldiirmekten ahkorlar. (insanlann onu oldiirmesLni engeller- · 
ler.) §eklinde anlaml§tir. 
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Allah Terua buyuruyor ki: «Hem kendileri ondan uzakla§Iriar. On
lar sadece (bu hareketleriyle) kendilerini helake siiriiklerler (ve bu
nun vebali sadece kendilerine doner) de farkma varmaz (hissetme,zler) ». 

i Z A H I ---·----

·~ Esatir; )... dan almrm§ bir ceml sigas1d1r ki miifredi iis-

tur ve iisture veya estlr, est1re veya estarad1r. Yahud ( )- ) m 
cem'i siitur, «siitfln> un cem'i estar, estarm cem'i de esatir'dir. Bunun 
kendi lafzmdan miifredi olmayan abadid ve §ematit gibi bir cemi ismi 
oldugu da soyienmi§tir. Fahreddin Razi der ki: Cumhfu «•Esatir'iil-Ev
velin» yani evvelkilerin yazd1klan §eyier diye tefsir etmi§lerdir. ibni 
Abbas «Esatir'ill-Evvelin»in manas1 «evveikilerin tastir eder, yani ya
zar olduklan sozleri>> demektir. Baz1lan esatirin tiirrehat -Yani hu
rafe ve bat1l, uydurma, sa<;ma, masal-- demek oldugunu soylemi§lerdir. 
Fakat bu, tefsir degil, manad1r. Esatir, tiirrehat demek oldugu i<;in degil, 
evvelkilerin esatiri; Riistem ve isfendiyar hikayeieri gibi faydasiz ke
lamlar oldugu i<;indir . ki Esatir'ill..iEvvelin, tiirrehat ile tefsir olunmu§
tur. ilh ... Demek ki, evvela es·atir kelimesinin asll mefhumu tastir edil
mi§ : yaz1lrm§ : Masturat demektir. Bunun bir hura.fe olup olmamas1 ise 
ikeliinenin medlfllii degildir. Esas i'tibariyle yazlllllL§ olan bir §eyin tes
bit ve ihban, matlub bir ehemmiyeti haiz olmas1 Iaz1m gelir. ~u nokta 
~yan-1 ihtard1r ki : Esatir'in miifredi ol~rak zikredilen iistflr, iistflre, 
estir, estlre, estare kelimelerinin yunanca isturya (Historia) kelime
siyle a'lakadar oldugu zahirdir. Frenkler de buna «istuvar = Histoire» 
demi§letdir. Biz de bugiin bunu tarih diye terciime ediyoruz. Binaena
leyh esatirin asll manasl bu giinkii' ta'birimizce «tevarih» demektir. 
Anla§Ihyor ki ara~><;ada usture, est1re gibi miifredlerin isti'mali nadir
dir. Umumiyetle esatir kullamlml§ ve bunun i<;in cemiyyetl takdiri 
gosterilmi§tir. Ve kelimenin ba§ka dilden arap<;aia§tmimi§ oldugu da 
tasrih ediimemi§tir. Yani esatir arap<;ad1r. Fakat ustfuenin arap<;a oiub 
oimad1g1, iizerinde duru1masi gereken bir konudur. Usture yunanca 
<<halis haber ve istihbar» diye ta'rif edilen «isturya» mn aym degilse 
her halde ikisi mii§terek bir asia raci'dir. Netekim Far~ada muhkem 
deinek olan <distuvar» kelimesi de bu asia dahildir. }fas1h esa.tir frenk
lerin «istuvar» dedikleridir. Bu da bu giin tarih diye terciime edildi
gine gore «Esatir-i Evveiin» eskilerin tarihi, tarih-i kadim demek oiur. 
Ancak bunda tarih kelimesinin ifade ettigi vakit ta'yini manas1 ol: 
mayarak alehtl8:k mazi, evvei zaman manas1 vard1r ... zira vakit ta'yini 
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mana~nyle tarih, 'islami ibir kelimedir. Ve frenklerin i.stuvar kelimesin
de de esasen bu mana yoktur. Ve demek ki Esatir-i Evvelin ta'biri dahi 
kelimelerin manasma nazaran turrehat, huratat demek degildir. Fakat 
esatir it;inde bir r;ok efsaneler bulundugundan ve daha dogrusu «esatir-i 
Evvelin» efsane halinde kald1gmdan turrehat ve hurafat mefhumlan 
Esatir-i Evvelin ta'birinin bir laz1nn olmu§ ve bunun hatifletilmi§i ola
rak «esMir» kelimesi de araplarca hurafattan ,kinaye olarak kullaml
ml§tir. Ve bunun i(_tin Kamiis'da da esatirin «nizams1z kelam)) ya'ni 
sar;ma manasma geldigi gO.Sterilmi§tir. Netekim zamanlffilzda da ta
rih-i ·kadim ve hatta tarih kelimelerini vahi, bo§ §eyler manasma kul
lananlar vard1r. 0 tarihe kan§mi§, bu artlk bir tarih olmU§, denildigi 
zaman; yalan olmu§, masal olmu§, sade latta kalnn§, yahud ad1, nfum 
pay-dar olmU§, §Ohret bulm~ manaJarmdan her biri kasdedilebilir. 
Bu sfuetle araplarca esasen «mesturat-1 Evvelinn demek olan «Esatir-i 
evvelin>> Tiirklerin masal, yunanlllann «misus>> (mythos) frenklerin 
«mit>> dedikleri eski kahramanllk hikayeleri, · evvel zaman efsaneleri, 
destanlan olarak millahaza edilmi'§ ve uydurma, huratat manasmda 
kullamlml§trr. Hal, maziye rabt edilmeden hit; bir §ey bilinmez, maziyi 

. hale rabtederek hadiseler it;indeki zamamn akl§Inl uzun bir sat1r haline 
koyan tarih de §'iiphesiz ki tistuvar olan masturattan ibarettir. Bu mas
turatm tistuvar olabilmesi de ir;inde bulundugu ge(_tmi§ olaylardan dev
rald1gl ma'lumat ve mustahberatma rabtetmesiyledir. Bu va.Inat ise, 
yalmz afaki §eylerden ibaret olmay1p fikriyyat ve enfii.siyyata, zama
mn muhtevi oldugu tasavvurat ve tahayytilata da §Amildir. <;'tinku bir 

· zamanda vaki' olan bir tahayyill dahi o zamamn v8.k1atmdandlr. Hal
buki zamam, zaman-1 vuku' sat1rlara dokiilme zamamna nazaran mazi 
oldugu gibi esasen satlrlara dokme ve yazma san'atl da g~en maziye 
gore sonrad1r. Binaenaleyh masturat; hali maziye rabtederken get;mi§ 
olan satlrlara dokti§ti ta'kib etmek mecburiyetinde · bulundugu gibi yaz
ma san'atmm meydana geli§inden i'tibaren ba§layan ilk masturat ta 
kendine takaddiim eden ve tastir edilmemi§ bulunan get;mi§ zamanlar1 
lisanen ve fikren tevariis ettigi habe'Yler ve eserlerden ·alarak yazmaya 
mecburdur. Ve bunun i(_tindir ki eskilerin tarihi, evvel emirde en r;ok 
a~zlarda dola§an sozler ola~ruk satlra ge(!mi§ ve sonra da satlrdan sa
bra ge(!erken nice degi§melere ma'ruz olmU§ bulunur. Binaenaleyh esa
tir, · masturat, istuvar, tarih; masal ve huratat demek olmad1~ halde; 
bunlardan once olan Esatir-i Evvelin, Tarih-i Evvelin, masal ve efsane 
ile mtiteradif gibi OlffiU'§tUr. 

Yunanlllar; masallar, tarihi efsaneler yazmaYl edebi bir san'at 
addetmi§ler ve bu suretle bir t;ok ma'budlar ve yan ma'budlar ve eski 
kahramanlar hikayeleri yazml§lardir ki frenkler bu san'ata ve bunlan 
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tetebbu' etmek ilmine «Mitolojill derler ve bunu C<Histoire fa:buleuse 
- efsanevi tarihll ve «!Sciences de myt - masallar ilmi» diye ta'rif 
de ederler ve bundan en ziyade «Hind avrupail) dedikleri Hind, Fars, 
Yunan, Latin, Cerman, islav, Celt akvammm ilk masallanm k,asde
derler ve bunlan ibtidai insanlann hissiyyatm1, tehayyiilatrm, te.fek
kiiratlm, i'tikadatm1, ma'lumatm1 anlamak ic;in delil ve ilmin ilk kay
naklan sayarlar da tarih, felsefe ve dinler ,bunlardan c;Ikml§tlr, derler. 
Ve felsefe tarihinde, dinler tarihinde mitolojiye muhim bir esas naza
riyle bakarlar. BOyle demek; tarih masald1r, felsefe masald1r, . ilim ve 
din masald1r, demek olmad1g1 ise zahirdir. Fakat bir c;oklan bundan 
tarihin, felsefenin, ilmin, dinin ve bahuslis dinin bir masal demek ol
dugu tevehhfuniine kap1larak yeni yeni masallar uydurmakla yeni ta
rihler, yeni felsefeler, yeni dinler, ilimler icad ve ihtira' olunabilecegi 
zanmna ka.pllmi§lar, hak dinin bir hakikat oldugunu, hayallerin, ma
sallarln bile bir hakikatin in'1kfus ve inhirat1 demek oldugunu anlama
ffil§lardir. Bunlar, hak ve bat1h tefrik etmeyerek alel'umum dinlere 
«Esatir'ill-Evvelin>J ve hurate derler. Ve ooyledir diye miicadele ederler. 
Bu da kalblerinin hurate ile dolu olmasmdan ve bu manialar ic;inde 
hakk1 anlama~k f1tri kabiliyyetini zayi' etmi§ bulunmasmdan ne§'et 
eyler. i§te bu ayet bize gosteriyor ki Kur'an'a; «eskilerin masallann
dan ba$a bir '§ey degildir'' diyen kafirler de bunlardan v'e bunlarm 
pirlerindendir. Esatir'ill-Evvelin demekle de §6yle demi§ oluyorlar: Ev
vela diyorlar, Kur'an ilahi bir vahy bir hak kitab degil, bunun me'haz1, 
menbru ilham1 eskiden yaz1lm1§ olan masturat ve mektubattan ibaret, 
Muhammed (s.a.) bunu eski kitablardan ahb ahb yazdmyor. Binaena
leyh bu bir mucize degil, hatta bunda yeni bir hakikat olmadlk,tan 
ba§ka h~ bir hakikat ta yoktur. Zira bu sade esatir degil, Esatir-i Ev
velinden, Esatir-i Evvelin gibi hakikatte manas1 olmayan bO§ satlrlar
dan, yalan hurafelerden, masallardan ibarettir. 0, bunlan yazdmb 
yazdmb .sOyliiyor diye bir ta'riz de yap1yorlar. (Elmahll, Hak Dini 
Kur'an Dili, III, 1903- 1907). 

'----<o0of---
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27 - Bir gorsen; ate~in b~Inda durduklan : Ke§.ki 
geri donduriilseydik ve Rabbimizin ayetlerini yalan say
masaydlk da mu'minlerderi olsaydlk, dedikleri zaman. 

28 - Hayrr, oteden beri gizleyegeldikleri ~eylerle kar
§Ilarma ~Iktlk. Eger geri donduriilselerdi yine kendilerine 
yasaklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalanci
lardlr. 

29 - Ve dediler ki : Hay at ancak bu · diinyadaki ha
yatrmiZdlr. Ve biz dirilecek degiliz. 

30 - Bir gorseydin eger; Rablann1n huzlirunda dur
duklan zaman, 0 : Bu, hak degil miymi§? deyince; onlar 
da; RabbrmiZ hakk1 i~in evet, derler~ Allah da buyurur ki : 
Oyleyse kiifiir edegeldiginizden dolay1 tadm azab1. 

Ate§in Ba§mda Durduklannda 

Alah Teala k1yamet giiniinde ate§in ba§mda durduklan, onda:ki 
zincir ve bukagilan gordiikleri, bu biiyiik i§leri ve korkulan gozleri ile 
mii§ahede ettikleri zamanda kAfirlerin durumunu anlatiyor. 0 s1.rada 
onlar: «Ke§ki geri dondiirillseydik ve RabbimiZID ayetlerini yalan say
masaydlk da mii'minlerden olsaydtk.u diyerek salih ameller i§lemek, 
Rablanmn ayetlerini yalanlamamak ve mii'minlerden olmak iizere diin
ya yurduna geri getirilmelerini temenni edeceklerdir. Allah Teala da; 
«Haytr, oteden beri gizleyegeldikleri §eyler kar§Ilanna ~Ikacak.u buyu
ruyor. Gerek diinyada ve gerekse ahirette hO§lanmasalar da i~lerinde 
gizlemi§ olduklan kiifiir, yalanlama ve inadlR§ma onlann kar§Ilanna 
~Ikacakt1r. Nitekim biraz once de Allah Teala §oyle buyurmU§tu : <<Son
:m onlann, sadece : Andolsun Allah'a ki, ey Rabbimiz, :bizler mii§rikler
den degildik, demelerinden ba§ka ~areleri kalmaz.u buyurmu§tur. 

Muh~meldir ki; kendilerine uyanlara aksini gOsterseler 'bile, d·iin
yada iken i~lerinden bilme~te olduklan peygamberlerin getirdiklerinin 
dogrulugu onlara zahir olacakt1r. Nitekim Allah Teala MUsA'dan haber 
vererek onun Firavun'a: «Andolsun ki; sen, bunlan goklerin ve yerin 
Rabbmm a~Ik deliller olarak indirmi§ oldugunu biliyorsun.» (1sra, 102) 
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dedigini bildirmektedir. Ba§ka bir ayette de Allah Teala Firavun ve kav
minden haber vererek : «Goniilleri kesin olarak kabul ettigi halde zu
lfun ve ·kibirle bunlan bile .bile inkar ettiler.>> (Neml, 14) buyurmu~tur. 

Burada insanlara mii'min goriiniip te i~lerinde kiifiir gizleyen mii
na!I-klar da kasdedilmi§ olabilir. Bu ifade; klyamet giinii kafirlerden 
bir grubun diliyle vuku bulacaklar1 haber verme tarzmda da olmasi 
miimkiindiir. Bu, miina!Ikhk Medine halk1mn baz1s1 ile Medine civa
nndaki araplarda meydana gelmi§ken bu ayetin Mekke'de nazi! olma
sma miinafi degildir. Allah Teala miinaf1klann ortaya ~lki§mi, Mekki 
s11relerden bin olan Ankebtit suresinde §Oylece zikretmektedir: ((Elbet
te Allah inananlan .bilir ve dogrusu 0, miinafiklan da bilir.>> (Anke
but, 11). Buna gore bu, ahiret yurdunda azabt gordiiklerinde miinafik
lann halini haber vermekten ibarettir. 0 zaman kiifrii, fas1khgt ve 
miinafl.kh~ gizlemi§ olmalanmn ak1beti onlara goriinecektir. En dog
ru.sunu Allah bilir. 

«Haytr, oteden beri gizleyegeldikleri §eyler kar§tlanna ~tktl.» aye
tindeki yiiz~evirmeye gelince : Onlar, iman etmeyi arzuladlklanndan 
dolayt diinyaya donii§ii istememektedirler. Bilakis i~inde buh.induklan 
kiifriin bir cezas1 olarak mii§8.hede etmi§ olduklan azabd.an korktuk
lan i~in diinyaya donmeyi, gormii§ olduklan ate§ten kurtulmak i\!in is
teyeceklerdir. Bunun it;indir ki Allah Teala : ccEger geri dondiiriilse
lerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu onlar 
(iman sevgisi ve arzusuyla donme temennilerinde) yalancilardir.» bu
yurmu§tur. 

Allah Terua onlarm §ayet diinya evine dondiiriilselerdi, kendilerine 
yasaklanan §eylere mutlaka doneceklerini haber vererek «Dogrt:.su on
lar; ke§ki geri dondiiriilseydik ve Rabb1mtzm ayetlerini yalan sayma
saydik da mii'minlerden olsayd1k.» demelerinde, «yalanctlardtr», bu
yuruyor. Bilakis onlar «Hayat ancak bu diinyadaki hayatlrmzdtr. Ve 
biz dirilecek de degiliz.>> deyip kendilerine yasaklanan §eylere donecek
lerdir. Ve onlar muhakkak ki yalancllardtr. «Hayat ancak bu diinya
daki hayatlmtzdtr. (Bu diinyadan ba§ka hayat yoktur, bundan sonra 
donii§ ve hayat yoktur.) Ve biz diriltilecek de degiliz.» diyeceklerdir. 

Sonra Allah Teala : <(Bir gorseydin eger Rablanmn huzurunda dur
dukla.n zaman 0; bu, hak degil miymi§? deyince ... » buyuruyor. Sizin 
sandigtruz gibi battl olmaytp bu donii§ gert;ek degil rniymi§? diye Allah 
onlara soracak. Onlar da : «Rabbtrmz hakkl i~in evet.» diyecekler. Allah 
Teala da §Oyle buyuracak : ccOyleyse kiifiir edegeldiginizden (ve yalan
layageldiginizden) dolayt ta.dm atabl.» «Bu bir biiyii miidiir, yoksa 
siz gormiiyor mu.sunuz?" (Tur, 15). 

Tefsir. C. VI F . l !i:l 
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31 - Allah'a kavu~maYI yalan sayanlar, gervekten 
kaybetmi~lerdir. Nihayet k1yamet ansiZin gelip c;attlg1 za
man yiiklerini s1rtlanna yiiklenerek : Orada yaptlgimiz 
eksikliklerden dolay1 yaz1klar olsun bize, derler. Dikkat 
edin, ne kotiidiir yiiklendikleri ~eyler. 

32 - Diinya hayatl, ancak oyun ve eglenceden iba
rettir. Ahiret yurdu ise, miittakiler ivin daha hay1rhd1r. 
Hala akhruz1 'b~1n1za almayacak mis1n1z? 

Gen;ek Kaybedenler 

Allah TealB. kendine kavu§mayt yalanlayanlann k1yamet ans1zm 
geliverdigmdeki kayb1ru, eksik birakt1g1 amellerine, g~mi§te yaptigi 
~irkin i§lere pi§manligmi haber vererek : ~<Nihayet k1yamet ans1zm 
g·elip ~att1g1 za.man yU.klerini sirtlanna yuklenerek: Orada yaptigimiz 
eksikliklerden dolay1 yaz1klar olsun bize, derler.n buyurmaktadir. 

( ............. : ....... ... ) 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Ebu Said el-E~ecc'in ... Ebu Merzuk'

dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Kafir - veya gunahkar- kab
rinden r;Iki§I s1ra.Smda r;ok ~irkin suratli ve r;ok pis kokan bir §ey ta
rafmdan kar§Ilanir ve sen kimsin? diye sorar. 0 da.: Beni tarum1yor 
musun? der. 0 ki§i: Haytr, ancak §Urasi var ki Allah senin yuztinu 
~irkinle§tinni§ ve kokunu pis kilmi§tir, der. 0 §ey de : Ben senin kotu · 
i§inim. Sen, dtinyada ooylece ~irkin amelde bulunan birisiydin. Madem 
ki dtinyada sen bana bindin, o halde §imdi gel, ben de sana binecegim, 
diyecek. i§te Allah Teahl'mn <c Ytiklerini sirtlarma yuklenerek ... >l so
ztinun anlam1 budur. 

Esbat, Suddi'nin §Oyle dedigini rivayet eder : Zalim bir ki§i Olup 
de kabrine girdiginde; ona r;irkin yuzlu, siyah renkli, pis kokulu ve 
uzerinde kirli bir elbise olan birisi onunla birlikte kabrine girer. Zalim 
ki§i onu gordugunde: Yuzun ne kadar r;irkin? der. 0 ki§i: Senin amelin 
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de ooyleee ~irkindi, diye cevab verir. Kokun ne kadar pis? sozune de 
senin amelin de boyle pis kokuluydu, cevabtm ahr. Elbisen ne kadar 
pis? dediginde de; o ki§i: Muhakkak ki senin arneUn de pis idi, diye 
cevab verir. Zalim ki§inin; sen kimsin? sorusuna; ben, senin amelinim, 
diye cevab verir. Onunla beraber kabrinde kahr. Ktyamet giinu diril
tildigmde de kendisine §Oyle soyler: Ben dunyada seni lezzet ve a.rzu
larla ta§rmt§tlm. Bu gun de sen beni ta§tyacaksm. Onun s1rtma biner 
ve onu ate§e sokuncaya kadar surer. i§te Allah Teala'nm : «Yiiklerini 
s1rtlanna yUklenerek ... dikkat edin. Ne kotudur yUklendikleri §eyler.» 
soziiniin tefsiri ooyledir. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Diinya hayatl (mn biiyiik bir ~ogun
lugu) ancak oyun ve eglenceden ibarettir. Ahiret yurdu ise; muttakiler 
ic;in daha haytrlldtr. Ral'a akllruz1 ba§Imza almayacak mtstmz?» 

- ----iZAHI 

Bu hayata oyun ve eglence denmesinin bir ka<; sebebi vardrr : 
1 - Bu hayat g"ibi; oyun ve eglencenin suresi de azd1r, c;abuk gec;
mektedir. 2 - Dunya lezzetleri gibi oyun ve eglence de c;ogu kez bir 
tak1m uzuntiilere sebeb olmaktadtr. 3 - insan oyun ve eglenceye olay
larm otesini, sonunu dii;§iinmedigi zaman katlhr. Ancak mes'elelerin, 
olaylarm sonu dii§iinilldiigii, goriildiigii zaman; oyun, eglence diye bir 
§ey kalmaz. Yine oyun ve eglence Ue genellikle c;ocuklar ve aldatllmt§ 
cahiller me§gul olur. Aklll1 bir insan nadiren bunlara dalar. Diinya lez
zetleri de ooyledir. Ancak cahil aldablmt§lar bunlara dalarlar. Hakikat 
ehline gelince; onlar bu diinya zevk ve lezzetlerinin aslmda onem vere
cek bir meta' olmadlklanm, aldat1c1 §eyler olduklanru bilirler. 4 - Oyun 
ve eglencenin sonu hO§ degildir. Biitiin bu ac;tklamalardan anla§tlmak
tadtr ki; diinya zevk ve lezzetleri bir oyun ve eglencedir, i'tibar edile
cek bir ha.kikat degUdir. Allah Teala bu hususu a~1klad1ktan sonra 
«Ahiret yurdu muttakiler ic;in daha haytrhdtr» buyuraraik, ahiretin 
daha haytrh oldugunu belirtir. Bunun bOyle olduguna, birkac; durum
da diinya ve ahiret ahvali arasmda bir farkhhk bulunmas1 delalet 
eder. §oyle ki : Bu dunyada insana zevk veren §eyler degersiz, ahiretin 
haytrlan ise degerli ve §erefli §eylerdir. Bunu birkac; §ekilde gorebi
liriz : 1 - Bu diinya zevkleri, ancak §ehevi ihtiyac1 kar§tlamak ic;indir. 
§ehevi ihtiyac1 kar§tlamak ise, son derece degersiz ve basittir. Bunu 
§Oyle is bat edebiliriz : · Bu meselede aslmda §eref baktmmdan a§agi se
viyede olan hayvanlar insanla bir olmaktadtrlar. Hatta nazari §ehvet 
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noktasmda hayvanlar insam ge~mektedir. Mesela, deve insandan daha 
~ok yer, horoz ve ser~e daha c;ok cinsi illi}kide bulunur. Kurt daha ~ok 
tahribat yapar, akrep ac1 vermede daha gu<;;ludiir. Nazari §ehvetin ovu
nUlecek bir §ey olmad1g1m §Uradan da anlamaktaytz : Eger oviinUlecek 
bir §ey olsayd1, bu konuda ileri bir noktada olmak insamn §erefini art
tiran bir neden olurdu. Butun hayattrn; yeme i<;;me ve cinsi yakla§ma
ya veren kimse, insanlann en §ereflisi olmas1 icab ederdi. Oysa, mese
lenin bOyle olmadtgi, bOyle bir insanm kiZilan, hO§ kar§Ilanmayan, 
kugUk gorUlen biri oldugu, bir hayvan, bir kopek hatta daha a§a~ bir 
yaratlk olarak nitelendirildigi ag1ktlr. Yine insanlar bu hallerle ovun
mezler, bu i§lerini gizlerler. Ak1lh kimseler bu i§lerle me§glll oluliken 
insanlarm gozlerinden uzak kalmak isterler. Bu da bu i'§lerin bir §eref 
vel:!ilesi degil, eksiklik oldugunu g6sterir. Bu i§lerin bir §eref vesilesi ol
madigma bir ba§ka delil de; insanlann birbirlerine soverken cinsi yak
la§ma manasma gelen laf1zlan soylemeleridir. Bu lezzetler bir nok
sanllk olmasaydt, bu §artlarda telaffuz edilmezdi. Yine bu lezzetlerin 
ash, bir tak1m ac1 ve eksiklerin· giderilmesi esasma dayamr. Kim daha 
ag, kim daha ihtiya~ i~inde ise bu meselelerden daha fazla zevk ahr. 
Bu da bu i§lerin aslmda kendilerinin bir lezzeti olmadigmi gosterir. 
Yine bu lezzetler gabuk degi§mekte, sona ermektedir. Buti.in bunlar, 
bu lezzetlerin kiymetsiz §eyler oldugunu g6sterir. Ma'nevi saadetler ise, 
degerli, kudsi, yuce ve devarnl1 Iezzetlerdir. Bunun igindir ki, insanlar 
bir kirnsede gok~a ilim oldugunu, dunyanm maddi lezzetlerinden uzak 
durdugunu zannettiler mi, ona hilimet eder, hizmet ederler. Kendile
rini o insamn kolesi yapar ve ona nisbetle nefislerini §aki sayarlar. 
Bunlar, insan f1tratmm maddi lezzet.leri onemsiz ve a§ag1 sayd1gma 
ma'nevi lezzetleri ise yiice mertebelerde gordugune delalet etmektedir. 

2 - §imdi ahiret nimetlerinin, dunya nimetlerinden daha haylrh 
oldugu meselesine temas edelim. Bir an igin her iki tur nimetin de 
aym k1ymette oldugunu du§unebilirsiniz. Ancak ahiretteki nimetlere 
kavu§ulacagi kesinlikle bilindigi halde dfulyadakiler bOyle degildir. 
Sabahleyin guglu kudretli saltanath olan nice devlet adamlan vard1r 
ki; o guni.in ak§affil topraklarm altma girmi§, niceleri sabahleyin bu
yiik bir saltanat sahibi iken ak§ama zavalh bir esir olmu§tur. Dunya 
nimetlerinde gorulen bu degi§kenlik, iki tur nimet arasmda farkhllk 
oldugunu gosterir. 

3 - Ya§amakta olan bir insan du§uneiim. Bu insan bu di.inyada 
toplad1g1 mal, zevk verici ve guzel §eylerden faydalamp faydalanama
yacagim bilmemektedir. Ama uhrevi mutluluklar, hay1rlar boyle de
gildir. insan ahirette bunlardan faydalanacagml kesinlikle bilir. 
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· 4 - Farzedelim ki, insan dfulya lezzetlerinden faydalanam1yor ... 
Ancak insamn bu zevki insaru iiziicti, korkutucu §eylerden haJi olamaz. 
Onun i~in: Yaratmadlgm1 isteyen kimse, kendini yorar ve o §ey ken
disine verilmez, denrni§tir. 0 nedir ya Resulallah? denildiginde Hz. Pey
gamber : Bir gful boyu tam sevinc;tir, buyurmu§tur. 

5 - Diinyadaki bu mal ve gtizellikler ile insamn yann da fayda
lanacagml farzedeHm. Ancak yine de bu faydalanmalar ge~ici ve alda
tlcidlr. Bu faydalanmalar daha gii~lti, tat11 ve mukemmel oldugu 61-
~ude, faydalanma hittiginde insamn duyacag1 i.iztintu de daha gii~lii 

ve §iddetli olmaktad1r. Bu noktada ~·air Miitenebbi §oyle demektedir : 
Uztintillerin en agm benim goziimde; 
Bir sevin~ ki, ge~ecegine inamr kesinlikle. 
Gortiluyor ki, dunyadaki nimetler ve mutluluklar pek~ok nok

sanhkl'an kendinde ta§Imaktadlr. Ancak ahiret mutluluklan boyle 
degildir. 0 halde ahiret kesinlikle daha miikemmel, ustiin, siirekli ve 
daha iyidir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XII, 200- 202). 

Bu dtinya hayatl katirlere gore zevk duyulup eglenilen, keder ve 
gamlardan uzakla§Ilan bir hayatt1r. Ger(!ekte ise bu hayat ahiret haya,tl 
ic;in hi9bir fayda ve menfaat saglamamas1 nedeniyle oyun ve eglen
ceden ba§ka bir §ey degildir. <;ocuklarm . oyunu gibi sonunda fayda 
saglamayan i§ ile basit ge~ici fayda saglayan i§ arasmda bir durumdur. 
Oyunun faydasi gam ve kederleri g~ici olarak ortadan kaldmnaktlr. 
Baz1 filozoflarm dunya zevklerinin tumu subjektiftir, ~iinkti ac1lan 
izrue etmek i~indir, sozleri de bu ger~egi a~Iklar. Mesela yemek zevki, 
ac;llgm elemini izaJe etmek ic;indir. Bu ac1 ne kadar ~ok olursa onu izale 
etmekten duyulan zevk de o kadar btiyiik olur. Su i9me zevki, susuzluk 
ac1sm1 izale etmek i~indir. Rak1, afyon ve sigara gibi uyanc1 ve uyu§
turucu §eyleri i~meye gelince; ilkin istenmeyen §eylere ve ac1lara ta
hammtil etmek gerekc;esiyle ba§lar. <;unku tecrube edenlerin de bil
dirdikleri gibi, butiin bunlar kendiliginden ho§lamlmayan §eylerdir. 
Ge~ici ·bir zevk pe§inde kO§mak i~in onlan ic;en ki§i, ba§kalanm taklid 
ederek kendini buna zorlar. 'Sonra bu ac1Ian gec;ici olarak ortadan kal
dlrmak i~in i~ilen bu ~eylerin all§kanhklan ona denk bir ac1ya vesile 
olur. (::iinkti bunlar zehirlidir, kendiligmden istenmeyen §eylerdir. Ne 
zaman bu zehirler sinirleri etkilerse, bunun arkasmdan onun z1dd1 olan 
bir elem ve ac1 gelir. Ve bunun tizerine ki§i yeniden ic;meye ba~Iar. Sar
ho§lugun etkisini temsil etmek ic;in alkolik §airlerin en tinltilerinden 
biri §Oyle demi§tir: <cHastallk olan §eyle beni tedavi ettiler. Zevkle bir 
kase ic;ttm sonra bundan zehirlendim.J) Bu ilk zevk sahtedir. <;unkii 
kl§i bundan zevk alml§ degildir. Sadece zevk ald1gm1 sanm1§t1r ve alkol 
miihtel'alanm taklid ile yetinmi§tir. Bazan da sarhO§lukla i~kinin ver-
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digi acmm d~mda iiziintii ve kederlerin izale edilmes:i gayesi giidiiliir. 
Qiinkii sarhO§luk ki§inin akhru ve §Utirunu yokeder. Ki§i sarhO§ oldugu 
an hi~bir act hissetmez. Ancak bazan i~kinin elemi diger ac1lann §Uti
runa varmaktan daha fazla olur ve kusma, mide kaynamas1, ya. da 
psikolojik rahatsiZhklardan daha kotii bir rahats1zhga d~er ... 

Denilir ki; mtisiki aleti ve §arkl dinlemek bu kaidenin genel hii
kfunleri i~erisine girmez. Q·iinkii mtisikinin zevki rtihidir, bedeni ac1lar 
riegildir. Bu konuyu iyice tedkik edenler bilirler ki; mtisiki ki§isel ha
yatm ve insan tiiriiniin zartiri ihtiya~lanndan degildir. Bunun i~in 
mtisiki arzusu, beslenme arzusu, cinsel temas arzusu gibi gii~lii olma
yan zay1f bir arzudur.Bunun bulunmayi§l insana ac1 vermez. Ancak 
bu konulara fazla tutkun olanlan rahats1z eder. Binaenaleyh mtisiki 
de bu umtimi kaidenin i~inde yer allr. Qogunlugu te§kil eden diger 
bilginlere gore mtisiki zevki, ona iten motifin zaYifhg1 ol~·iisiinde zaYif 
bir zevktir ve mtisiki hayatm ana unsurlarmdan saYilmayacag,. gibi 
insanl1k i~in ozel gayeler arasmda da yer almaz. Mtisiki ile aricak ha
yatln acllanndan rtihu dindirmek isteyenler, huztir ibulurlar, yoksa 
ona sevkeden motifin ac1lanndan degil. Bunun i~in mtisikiye lehv adl 
vermek ve mtisiki aletlerine de eglence ve oyun aleti demek Met ol
IDU§tur. Qiinkii bunlar kendiliginden kasdedilmi§ §eyler degildir. 

.Ayette :bir b~ka vecih daha var ki bunu hirinci vecihle cem'etmek 
sahih olur. f}oyle ki: Bu diinya hayatma has olan egle:ricenin degeri 
azdlr, siiresi ktsadlr. Diizgiin akli yap1ya sahib olanm onunla gurtir
lanmasl dogru olmaz. Bu eglence ve oyun, kiSahg,. itibariyle ~ocuklann 
oyunundan farks1zd1r. Bilindigi gibi c;ocuk, klSa zamanda her oyundan 
btkar. Kald1 ki ~ocukluk demleri hep habersizlik demleridir. Ya da bu 
oyun .siiresinin k1saltg1 itibariyle kederli insanm kederinden kurtulmas1 
i~in kendini bir oyuna vermesi tarzmdad1r. Binaenaleyh kendiliginden 
istenen ve arzulanan ibir hal degildir. (Re§id Rtza, Tefsir el-Menar, VII, 
362- 364) . 

.Ahiretteki tekrar dirili§, hesab ve ceza meseleleri islam'm getirdigi 
akide esaslanndan bir ciiz'diir. Ulti:hiyyetin birligini kabullenmenin 
hemen pe§inden bunlara da inanmak gerekir. islam dini -akide, ta
savvur, ahlak, §eriat ve nizamlanyla-- ancak ahirete inanma esaslart
na dayanarak var olabilir. 

Allah'm ikmal etmi§ oldugu ve mii'minlere bir nimet olarak ihsan 
eyledigi, -Kur'an-1 Kerim'de de buyurdugu gibi- din olarak onlara 
miinasi·b gordiigii bu islamiyet; §iiphesiz ki : hakikat-i kaJ:I~.il, biinyesi 
miitekamil ve yeknesak bir hayat diisttirudur. Ondaki ultihiyyet ger
~egi ile ahiret hayatmm hakikati birle§tirilip tek temel iizerine otur-
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tulmu§tur. Boylece i'tikadi, §er'i ve ahlaki degerler birle§tirilip yugu~ 
rularak miitekamil bir din meydana gelmektedir. 

§iiphesiz; - islam dii§iincesindeki-- hayatm manfun; be§er omrii
niin te§kil ettigi §U kJ.Sa zaman degildir. Hatta bu manayt ne bir rnil
letin yiizy1llar suren omru, ne de butun be§erin suregelen hayatt if\lde 
edebilir. 

iyi bilinmelidir ki: islam dti§tincesindeki hayat mefhumu; ahiret 
hayatma inanmayarak onu hesaba 'katmamak gafletine dii§enlerin ta
dim tattlklan §U kiSa zamandan apayn bir §eydir. islam tasavvurun
daki hayat; zamanm sonsuzlugunu, ufuklarm. gerilljligini, alemlerin de
rinligini ve hakikatm ~e§itlerini ic;ine alan bir hayatt1r. 

islam dti§tincesinde hayat, §U gorunen dunya hayatm1 ic;ine ald1g1 
gibi, zamanda uzayarak, dunya hayatmm ona nisbeten gtinduztin bir 
saat1 kadar kald1g1 ve mikdanm Allah'tan ba§ka ikimsenin bilemedigi 
ahiret hayatlm da ic;ine almaktadir. 

Mekan itiba.riyle; uzerinde be§eriyetin ya§amakta oldugu §U yer
ytiztinu ic;ine ald1~ gibi; eni yeryuzuyle gokler kadar olan Cenneti; ve 
milyarlarca seneden beri yeryuzunden gelip gec;en nesillerin hepsine 
yetecek geni§likteki Cehennemi ile birlikte ahiret yurdunu da ihtiva 
etmektedir. 

Alemleri kucaklamasma gelince: §u gortinen k'\linata §Ami! oldugu 
gibi, her ttirlu hakikatlanm Allah'tan ba§ka kim'senin bilemedigi gayb 
alemini de ic;ine al:maktadir. Hakkmda Allah'm bildirdiginden ba§ka bir 
bilgimiz olmayan o, gayb alemi, alum am ile ba§laytp ahiret hayattyla 
sonuc;lan1r. Olum alemi ile ·ahiret aleminin her ikisi de All:ah'm bize 
a<;Iklamadlgi birer gayb alernidirler. Ve her ikisinde de insanm hayat1 
ancak Allah'm bildigi surette devam edip gidecektir. 

Mahiyeti itiooriyle hayat : Dtinya hayatmdaki §U ma'nlf ya§ayi§l 
ic;ine ald1g1 gibi, Cennet ve Cehennem de bu hayatl and1ran ve ikinci 
hayat dedigimiz ahiret Ya§aYl§lm da, ic;ine almaktad1r. Yamnda dunya 
hayatmm sinek kanadl kadar dahi bir mana ifade etmeyen ahiret 
hayat1, dunyadakinden ~ok daha fevkalade tad ve 1ezzetlerle donatll
rm§ olacaktlr. 

insanoglunun islam tasavvurunda·ki §ahsiyeti, i§te ~ooylesine; za
mamn sonsuz mesa.fesini, mekamn hududsuz ufuklanm, hayat ve 
alemlerin . bitmeyen derinlikleriyle yticeliklerini ic;ine almaktadir. Bu 
tasavvur, buttin kainatla birl:ikte insan· mevcudiyetini de ihtiva edi
yor ... Degerleriyle, hayatla ilgili her turlu vas1flanyla ... Obfu tarafta; 
ahirete inanmayan .kimselerin ise, kainat ve insanm mevcudiyeti hak
kmdaki dti§uncelerl o nisbette daJ.·almaktadtr. Onlar kendilerini, dti§un-
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celerini, deger ve miicadelelerini sadece diinya hayatmm 0 belirsiz, 
daractk ~ukuruna s1gd1rmaya ~ah§maktadtrlar. 

i§te, tasavvurda hus·Ule gelen bu farktan, degerlerde ve niz3:mlar
da:ki anlaYl§ farki dogmakta, bu dinin nas1l mi.itekamil ve yeknesak 
bir hayat diisturu oldugu · tecelli etmekte; bu din ve diisturun binasm
daki dii§iince, inan\!, ahlak, §eriat, nizam ve ahiret hayatmm degeri 
boylece ortaya ~1kmaktad1r. 

Bu kadar geni§ ol~iideki zaman, mekan, alemler ve Iezzetleri ku
caklaytp ya§ayan bir insan, elbetteki dar delikte ya§ayan, sactece diinya 
hayat1 i~in miicadele eden, kendine yaptlanlann veya kendi yaptikla
rllim cezrunyla miikafatlm yalmz yeryiiziindeki insanlardan beklemek
ten ba:§ka ~aresi bulunmayan insanla mukayese edilemez. 

Hayal ve tasavvurun, derinligi ve ~e§itli olmas1 : Elbetteki ruhlar
da bir geni§lik, ihtiniamlarda bir biiyiikliik ve hislerde bir yiicelik mey
dana getirecektir. Dolayisiyla ortaya diiriist bir seyr-u siiluk ve yiiksek 
bir ahlak ~Ikacaktlr. Bu siiluk ve ahlak ile o dar yuvalarda ya§ayanla
rmkini mukayese etmek miimkiin degildir. Derin ve §iimullii tasavvu
run biitiin bu faziletleri diinya hayatlyla ilgilidir. Buna bir de ahiretle 
ilgili akidenin orada:ki miikllfat ve faziletlerini eklerseniz, kulun, bun
lara sahib olabilmek i~in Allah'm emrettigi hakki, hayn ve butiin iyi 
hareketleri yapmaga ko§aca~ndan §Upheniz olmasm. 

islam tasavvurunda oldugu gibi, ahirete olan inan~ kesinle§ince 
ferdin ahlak1 diizelecek, tutumu dogrulacak, keyfiyet ve nizamlar da 
yoluna girecektir. 0 toplulukta bulunan ferdler o nizamlarm bozulma
sma, inhiraf ve fesadma miisaade etmeyeceklerdir. Qiinkii miisaade 
ettikleri takdirde yalmz diinyalanmn Islahmdan ve haytrlanndan mah
rum olma:kla kalmayip, ahirette de miikafattan mahrum kalaca'klanm, 
binaenaleyh hem diinya, hem ahiretlerini kaybedeceklerini bilmi§ ola
caklardir. 

Ahiret hayatl -inancma iftira edenler : Bu inancm, insanl::m diinya 
hayatmda pasifle§tirdigini, onu giizelle§tirip islah etme gayretinden 
vazgec;irdigini, ahiret miikatati ugruna diinya ihmal edilerek, diinya
mn azgmlara ve miifsidlere birakildigmi soylemektedirler . .Ahiret aki
desine bu iftirayt yapanlar, kilisenin tahrif edilmi§ felsefesindeki ahiret 
inanc1 ile Allah'm hak dinindeki ahiret akidesini birbirine kan§tlrmakta 
ve o iftir!Uarma bir de cahilliklerini ilave etmektedirler ... ---islam dii
§iincesinde- Diinya, ahiretin bir <;iftligidir. Diinya hayatlm islah . et
mek, ondan biitiin kotiiliik ve ifsadt kald1rmak, Allah'm hakimiyetine 
yapllan saldmlan piiskiirtmek, azgmlan def'etmek ve biitiin insa:nlar 
ic;:in haytr ve adaleti tahakkuk ettirmek .. . Evet, bu hususlarda sarfedi
len emek ve ugra§malann hepsi de; ahiretin sermayelerini te§kil et-
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mektediro Mucahidlerin batlla ka~1 <;ektikleri eza ve cefayi ve kaybet
tikleri varhklanm kar§llamak uzere kendilerine Cennet'in kapllanm 
a~acak olan da i§te bu sermayelerdir. 

Boyle dii§uncelere ve akideye sahib olarak ahireti dileyen ve Al
lah'tn orada lutfedecegi mukatata goniil veren kimselerin; dunya ha
yatlmn felce ugrayip bozulmasma, yeryiiziinde zultim ve tugyamn 
yayllmasma goz yummalan veya onu islah etmekten ka<;mmalart bek
lenebilir mi?! 

insanlar bazen pasif olarak Ya§Iyorlar; --miislumanhk iddia et
mekle beraber- dunya hayatlanm cahilligin, geri zihniyetin, zulum, 
tugy.an, kotiiliik ve §errin akmtlsma kaptlrml§lar ve bu kotiilukleri 
bilfiil yap1yorlarsa; ·bu, dinin hakikatma inand1klan ve ahirette Al
lah'la kar§Ila§acaklanna goniil bagladiklan i<;in degil; ancak islamiyet 
hakkmdaki dii§iincelerinin bozuk ve sap1k oldugundan, ahirete olan 
inan<;larmm sarsllml§ ve zaytflaml§ bulundugundan yapmaktad1rlaro 
Hi<; ijUphe edilmemelidir ki, bu dinin hakikatma kalbten inanffillj, ahi~ 
rette de Allah'm huzU.runa ~1kacagma yakinen iman etmi§ ;bir kimse; 
§erri, fesad ve tugyam ho§ kar§Ilayarak, bu diinyada miinzevi veya 
pasif bir hayat ya§ayamazo 

Miisliiman olan ki§i diinya hayatiyla ugra§tlgl zaman, ondan da
ha btiyuk ve alas1 da oldugunu yakinen bilir 0 0 0 Dunyanm gtizelliklerinin 
kendine helal olduguna inanc1 tamd1ro Dunya nimetlerinden istifade 
ederken veya fedakarhk yaparken. onlann hayatla ilgili kuvvet ve 
kaynaklanm emrine amade kllmak uzere ~ahijtlgl zaman bunun Allah 
tarafmdan, dunyada kendisine verilen, degerlendirilmesi vacib bir 
emanet oldugunu bilerek <;ah§maktadiro 0 §ahiS diinyanm; ahiretin 
bir <;iftligi oldugunu, dunyaya ugramadan ahirete gidilemedigini, dtin
yanm <;ok basit ve kii<;iik oldugunu, fakat oradan, Allah'm lutfu ile 
O'nun buyiik nimetine ge<;ildigini islam dini vas1tas1yla ogrt;nmi§ bu
lunmaktadir. 

islam nizammdaki en ciiz'i §ey dahi ahiret hayatmm ger~eklerine 
bakan birer penceredir 0 

Dti§iincedeki geni§lik, guzellik ve yiicelik, ahlaktaki incelik, mii
samaha ve nezahet; hak tizerinde titizlik, onu koruma ve kuvvet, in
sanoglunun · faaliyetindeki azimet, it'imad ve samimiyeto. 0 Evet, bun
Jar ve islam nizammm gerektirdigi her §ey ahiret hayatmm ger<;ekle
riyle yakmdan alakahdir. 

i§te bunun i<;indir ki; ahiret inane! olmakslzm islam hayatl sur
dtiriilemezo Ve bunun i<;indir ki; Kur'an-1 Kerim te'kid ve ISrarla ahiret 
hakikatlm isbat yoluna g·itrni§tiro 
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Araplar cahiliyyet devirlerinde - ve cahiliyyetleri sebebiyle- dUn· 
ya haya,tmm i::itesinden ba§ka bir hayatm, bu alemden gayn bir ba§ka 
alemin bulundugu inancmdan uzak idiler. Insan meziyetlerinin, §U 
gozle goriilen kainat otesindeki sonsuzluklara uzand1gm1 ve hududsuz 
ufuklan ic;ine ald1gm1 da bi1miyorlard1. Hayvaru dli§lince ve hislere 
mi.isavi olan bu d~\ince ve hisleriyle; gunumuz aydmlannm 1srarla 
isimlendirdikleri : ~U ((0kun1U§ sOZUID ona aydmlar» yeni cahiliyyet 
devrinin, onlar eksiksiz bir ornegi idiler; 

«Hayat ancak bu dunyadakinden ibarettir. Biz dirilecek degiliz, 
dediler» .. . 

Bu tUrlu bir inancm gi::ilgesinde, guzel ve ylice 'bir insan hayatl 
kurulma.Smm mumkun olamayaca~ru Allah Teala pekala bilmektedir ... 
T1pk1 bir hayvan gibi insam yerylizune, dli§uncelerini de yalmz hissi 
§eylere hasreden §U dar ufuklu duygu ve dU§Unceler .. . Hayvanlarm his 
ve hareketlerine benzeyen o alc;ak ve hakir arzulanrun yulanm bira
karak olc;usuzce, uhrevi bir deger tammadan, butun serbestligiyle etraf1 
birbirine katmalar ... Nefsani arzulanm klr~layip onu §U hakir ve 
mahdud zevke kul etmeler. .. Dunyarun dar mekan ve zamanmdaki 
§U <<medeniyet» aleminde gi::irdugumuz g-ibi milletlerin, ferdlerin ve 
gruplarm birbirlerini bogmalan . .. Ormanda;ki vah§i ve yirtiCI hayvan
lar gibi, yekdigerine saldmrken olc;u, adalet, insaf ve vicdan taruma
malar ... Bu behimi hayatta tatmin olabilmek ic;in kendi elleriyle ka
nun ve nizamlar koymalar! ... 

·Butun bunlar, Hak Teal'a'ya ma'lum idi. Allah Teala biliyordu ki; 
be§er hayatlru kontrolu altma allp ona kumanda ederek layik oldugu 
en yuce mevkiye c;1karacak olan ummetin bazi vas1flara sahib olmas1 
laz1md1r: Bu ummet, dar manadaki hayat gorii§unden kmtulup diin
ya ve ahireti ic;ine alan sonsuz ufuklan kucaklamachkc;a vazifesini ger
c;ek manada yapamaz, be§eriyyeti sahib oldugu §erefin zirvesine ula§
tlramaz .. . 

Bunun ic;indir ki; her mevzuda hakk1 bildiren Allah Teala, hak 
olan ahiret mevzuunda da onemle duruyor. Aynca, insanoglu tasav
vurda, i'tikadda, ahlakta, §eriatta, nizamda, hal ve harekette kemal 
.seviyesine Ula§Rbilmesi ic;in a,hirete iman etmesi §art ve zarurettir. 

I§te bundan dolayl, bu klSirndaki derin izahlanyla, surenin CO§kun 
bir 1rmak gibi akl§mi gi::irmekteyiz. Bu izahlar kar§ISmda insanoglu
nun titreyip sarsilarak pencerelerini bu hakikatlara ac;acagm1, allc1 
cihazlanru intLbaha getirip hakikatlan ruhuna sindirecegini Hak Teala 
bilmektedir. Butun bunlar hakk1 temsil edi§lerinin faziletidir. 
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«Onlan, Rablanna gotiiriild'Ukleri zaman bir gorsen! Bu ger~ek 
degil mi? der; onlar: Evet, Rabb1m1z hakki i~in ger~ektir, derler. Allah: 
Oyleyse inkar etmenizden oturii azab1 tactm, der.l> 

Bu ak1bet : «Hayat ancak bu diinyadakinden ibarettir, biz dirile
cek degiliz.n diyenlerin akibetidir. 

Kar§Ila§acaklanna inanmadiklan Rablanmn huzurunda, boyun
lanndan asilmi§ gibi, hi~ klpn-damadan korku ve de~et i~inde durdu
rulduklarmm, riisvay ve bitkin bir §ekilde peri§an manzaralanmn canli 
bir taJblosu : 

«Bu ger~ek degil mi?>> ... 
Bu; i~ten YJkan ve eriten bir sorudur. 
«Rabbimiz hakki i~in evet; hakbr, derlern .. . 
~imdi onlar, vaki' olacag1m kat'iyyetle reddetmi§ olduklan o du

rumda, Rablarmm huzurunda durdurulmaktadirlar. 
Durumun azametine, manzaramn deh§etine ve sonucun vahame

tine miinasiib bir ifadeyle kaderlerini ta'yin eden Allah : 
«Oyleyse inka.r etmenizden oturu azab1 tadmll .. . buyurmaktadir. 
Bu aki:bet; insan ufkundaki geni§ligi kendine reva gormeyip, hissi 

d~uncenin dar ~emberinden ~Ikmayan, insanllgin §erefli zirvesine 
yiikselmeye raz1 olmay1p hayat ve y~aYI§tni dar d~unce esasma gore 
yuriiterek, yeryiiziinde baki kalmaya ~ah§an gruplann ak1betidir. Bu 
insanlar; o zay1f ve dii§iik dli§iinceleriyle, hayatm dii§iik seviyesinde 
ya§ayan ve ahireti inkar eden kafirlere ait azAb1 hak ederek kendilerini 
suflile§tirmi§lerdir. 

Sure; ulvi · hu•kmu ile mutenasib ifadesini devam ettirerek korku 
ve deh§et sa~an manzara kar§Ismda hakikati bir daha beyan etmek
tedir : 

«Allah huzuruna ~1kmaYI yalanlayanlar, do~rusu kaybedenlerdir 
ki: K1yamet saati onlara ans1zm gelince; diinyada i§ledi~miz buyuk 
kusurlardan oturii yaZiklar olsun bizlere, derler.n Bu, mutlak ve .ger~ek 
hiisrandir ... Bu, dii§uk seviyede hayatlanm tukettikleri i~in dunya 
hiisram, ahiretteki ·akibetlerinden dolayi da ahiretlerinin hiisramdlr. 
Bu, cahil ve g8.fillerin hesaba katmadlklan §B.§IrtiCl gfuldur : 

<c ... K1yamet saati onlara ans1zm gelince: Biiyiik kusurlanm1zdan 
otiiru yazl!ldar olsun bizlere, derler.)) 

Daha sonra, yiiklu hayvanlan and1ran hallerinin tasvirine g~ili
yor: ccAgirhklanm arkalarma yiiklenerek .. . >> Ashnda hayvanlann du
rumu onlardan daha iyidir. Zira; agirhklan yukten ibarettir. Bunlann 
yiiku ise giinahlandir. Hayvanlann yiiku indirilince dinlenebilirler. 
Bunlar ise giinahkar olarak ugurlanacak ve giinahlanyla birlikte Ce
hennem'e gidece'klerdir. 
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«Dikkat edin! Y.uklendikleri §eyler ne kottidtir! ... )) 
Dile gelen .bu korku ve deh§et tablosunu mtiteakip, ziyan ve htis

ran tablosu yer al!yor. .. Nihayet Allah terazisine konan dtinya ve 
ahiretin gerc;ek degerleri ve kiymet olc;tileri beyan ediliyor : 

((Dtinya hayatl sadece oyun ve oyalamadtr; ahiret yurdu, sakman 
mtittakiler ic;in daha iyidir, dti§tinmtiyor musunuz?» . .. 

Dtinya hayati ile ahiret yurdunun, Allah'm mizamndaki en son 
ve mutlak olc;tisti i§te budur . .. 0 geni§ mtilkteki sonsuzluklann sonsuz
lugu ahiret ile §U ktic;tik yer ktiresi mukayese edildiginde; dtinya, gtin
dtiztin ancak bir saatl kadar sayllabilir. Dtinyadaki bu bir saatlik c;all§
ma veya ibadet de; o azametli ahiret aleminin ciddiyeti ve agJrhgma 
nisbetle ancak «oyun ve oyalama)) diye ta'rif edilmektedir. 

Bu, mutlak bir degerlendirmedir ... Fakat -daha once soyledigi
miz gibi- islam dti§tincesine gore bu; dtinya hayatlm ihmal etme, in
sam pasifle§tirme veya dtinyaya tams.men s1rt Gevirme manasma kat'iy
yen gelmez ... bzellikle zahidlerin ve tasavvuf ehlinin baz1 hareketlerin
de gortilen; inziva, pasiflik ve dtinyayi ihmal hareketlerini islam dti
§tincesi asla benimsememektedir. Bu adetler, islam topluluguyla ih
tilat eden kilise ruhbaniyetinden, iran ve bazi me§hur Grek prepatis
yenlerinin zihniyetlerinden gec;mi§tir. 

Bu btiytik islam tasavvurunu temsil eden nesUler, tarih hoyunca 
zaman zaman gortilmti§tlir. Bunlardan en miitekamilini Ashab nesli 
te§kil eder. imparatorluklarm, kralhklarm be§er topluluklarma htik
mettigi gtinlerde sahabeler, miskinlik ve uzleti islftm tasavvurunun po
tasmda eritmi§ bulunuyorlardl. Bu nesil hem kendi nefislerindeki !'ley
tana, hem de topluma cahiliyet devrinden intikal eden §eytanlara kar§l 
<;lkffil§tl. Onlar, dtinya hayatmm Allah miz8.nmdaki degerini biliyor
lardi. Dunyamn ahiret ic;in kazanc; yeri oldugunu, her iki hayatm da 
burada kazamlacagmt, binaenaleyh dtinyanm miskinlik ve pasiflik yeri 
olmay1p. hareket ve faaliyet yeri oldugunu islam dti§tincesi onlara og
retmi§ti. 

Onlar, dunya hayat1 ile ahiret yurdunun Rabbani degerlerini bil
dikleri ic;in dunyaya kale olmamt§lardtr. Dtinya onlan degil, onlM" dun
yayi binek yapmi§lar, dtinya onlan kendine kul edememi§, onlar dtin
yayi kendilerine kul yaparak, onu Allah'm hakimiyetine ram etmi§ler
dir. Allah'm yeryuztindeki hilafetini en iyi §ekilde, yerli yerine kulla
narak Allah'm hakimiyetini korumu§lar, bununla da yalmz A:llah'm 
nzfunm arami§ ve ahiret yurdunu dilemi§lerdir . .. Boylece dtinya haya
tmda dtinya ehlini geride blraktiklan gibi, ahiret hayatl ic;in de onla
rm kazandiklarmdan daha c;ok kazanffil§lardir. 
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Ahiret bir gayb alemidir. Ona iman edenin dii§iince sahas1 geni§· 
ler, akh inki§'af eder. Ahiret i~in ~all§mak miittakiler igin haYirhdir. 
Dti§iinenler, bunu kolayca idrak ederler : 

«Ahiret yurdu sakman miittakiler igin daha iyidir. Dii§iinmiiyor 
musunuz?>~ 

Goriinmediginden otiirii, bugiin ahirete inanmayanlar ilim adma 
cehalet gO.sterenlerin ta kendileridir. -ilerde soyleyecegimiz. gibi
Bugiinkii ilmi bulu§lar, insanlann baZI ara§tlrmalar sonunda, meghul 
ve gayb ale)Ilinden bulup bize intikal ettirdikleri §eylerdir ki, bunlann 
menba1 olan gayb alemi:nin varhg1 elbetteki kuvvetli bir ger~egi ifade 
etmektedir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, V, 153 - 161). 

--oOo---

33- Gen;ekten biliyoruz ki; soyledikleri, soz, seni 
iiziiyor. Onlar hakikatte seni yalanlam1yorlar. Lakin o 
zalirnler Allah'1n ayetlerini inkar ediyorlar. 

34 - Andolsun ki; senden once de nice peygarnber
ler yalanland1 da yalanlanrnalanna ve eziyyet edilrnele
rine sabrettiler. Nihayet onlara yardlllllllllZ gelip yeti1?ti. 
Aliah'1n kelirnelerini degi1?tirebilecek yoktur. Andolsun ki; 
peygamberlerin haberinden bir k1srru sana gelrni1?tir. 

35 - Eger onlann yiiz c;evirmeleri sana ag1r geli
yorsa; yeri delrnege ve goge merdiven dayarnaya giiciin 
yetmi1? oJsaydi; onlara bir ayet gosterirdin. Sayet Allah 
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dileseydi; onlan hidayet uzerinde birle~tirirdi. Sa.km bil
gisizlerden olma. 

36 - Ancak dinleyenler icabet ederler. Oliilere gelin
ce; onlan Allah diriltir. Sonra O'na donduriiliirler. 

Peygamberleri Y alanlayanlar 

Allah Teala peygamberi (s.a.) ni, kavminin kendisini yalanlamast 
ve ona niuhalefet etmelerinden dolayt teselli ederek : <<Gen;ekten bili
yoruz ki; .sOyledikleri .sOz seni 'iiz'iiyor.,, buyurmaktadlr. Yani kavminin 
seni yalanlamas1 ve senin onlara uzlilmeni ve esef etmeni biz c;ok iyi 
biliyoruz. Allah Teala ba§ka ayetlerde de ·§oyle buyurur: «Oyleyse on
lara tiz'iilerek kendini harab etme.>' (Fatlr, 8), «inanm1yorlar diye ne
rede ise kendini mahvedeceksin.» (~uara, 3), «Demek ki bu soze (Kur' 
an'a) inanmayanlann ardmdan 'iiz'iilerek neredeyse kendini ma:hvede
ceksin.>' (Kehf, 7) . 

Allah Teala buyuruyor ki: «Onlar hakikatte seni yalanlamtyorlar. 
(Ger~ekte seni yalanla itham etmiyorlar). Lakin o zalimler Allah'm 
ayeperini inkar ediyorlar." Hak ile inadla§Iyorlar ve onu gog'iislerinden 
!;Ikanp atlyorlar. Nitekim S'iifyan es-Sevri, Ebu tshak kanallyla ... Ali'
den rivayet eder ki; Ebu Cehil Hz. Peygamber (s.a.) e: Biz seni ya
lanlamtyoruz, fakat biz senin getirdiklerini yalanhyoruz, demi§ ve Al
lah Teala da : crOnlar hakikatte seni yalanlamiyorlar. Lakin o zalimler 
Allah'm ayetlerini inkar ediyorlar." ayetini indirmi§tir. Hadisi israil 
kanallyla Ebu ishak'dan rivayet eden Hakim : Buhari ile M'iislim'in 
§8-rtlanna gore sahihtir, ancak tahric etmemi§lerdir, der. 

i-bn Ebu Hatim der ki: Bize Mekke'de Muhammed ibn el-Vezir 
el-Vasiki'nin ... Ebu Yezid el-Medeni'den rivayetine gore, Hz. Peygam
ber (s.a.) Ebu Cehil ile kar§tla§rnl§ ve onun elini sl.kmi§tl. Bir adam 
ona: Nas1I olur, seni bu Sabii ile el sikl§Irken goruyorum? demi§ti. 
Bunun uzerine Ebu Cehil: Allah'a yemin ederim ki, ben onun bir pey
gamber oldugunu kesinlikle biliyorum. Fakat, biz ne zaman Abd Me
naf'dan bir peygambere uyduk? diye ceva·b verdi. Ravi Ebu Yezid: 
«Onlar hakikatte seni yalanlamiyorlar. Lakin o zalimler Allah'm ayet
lerini inkar ediyorlar)) ayetini okudu. 

Ebu S3.lih ve Katade derler ki : «Senin muhakkak ki Allah'm el
~isi oldugunu biliyor da inkar ediyorlar.>> 

Ebu Cehil k1Ssasm1 Muhammed ibn ishak Zuhri'den rivayetle §OY
le anlatlr : Geceleyin Ebu Cehil, Ebu Stifyan, Sahr ibn Harb, Ahnes 
ibn ~erik Hz. Peygamber (s.a.) in (Kur'an) okuyu§unu dinlemek uzere 
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gelmi§ler ve biri digerini hissetmemi§ti. Sabaha kadar anun (Kur'an) 
akuyu§unu dinlediler. Sabah yakla§mca dagtldllar da yalda kar§lla§
tllar. Onlardan her biri digerine : Seni getiren nedir? diye sormu§, a 
da ba§ma geleni anlatmi§tl. Sanra Kurey§'in genc;leri alanlan ogrenir 
ve onlarm geli§i ile 'fitneye duc;ar kallr korkusuyla bir daha donme
mek uzere anl~t1lar. ikinci gece alunca, onlardan her bireri daha once 
gec;en anla§maian geregince diger ikisinin gelmedigi zanmyla tekrar 
geldi. Taplamnca yine yolda bulu§tular ve kar§tllkh olarak birbirleri
ni aytpladtlar. Bir daha donmeyeceklerine andic;tiler. Uc;uncu gece olun
ca yine geldiler ve sabahleyin bu duruma bir daha donmemek uzere 
yine andi<;tiler. 

Sabah olunca Ahnes ibn ~erik bastonunu aldt ve \!Ikarak Ebu Siif
yan ibn Harb'm evine geldi. $oyle kanu§tU : Ey Ebu Hanzala; Mu
hammed'den i§ittigin §ey hususunda gorii§iinii bana soyle. Ebu Suf
yan §oyle dedi : Ey Ebu Sa'Iebe, Allah'a yemin ederim ki; bildigim ve 
ne kasdettigini anladtgtm §eyler i§ittigim gibi, manasm1 ve ne kas
dettigini anlayamad1g1m §eyler de i§ittim. Ahnes ana: Senin yemin 
ettigine ben de yemin ederim ki ben de oyleyim, dedi. Sonra anun 
yanmda.n <;1k1p Ebu Cehil'e geldi ve evine girerek; Ey Ebu'l-Hakem, 
Muhammed'den i§ittiklerin konusunda gorii§iin nedir? diye sordu. Ebu 
Cehil §Oyle cevab verdi : Ne i§ittin? Biz ve Abdmenar ogullan §eref 
hususunda tarti§tlk. Onlar yedirdi, biz de yedirdik. Onlar yuklendi, 
biz de yiiklendik. Onlar verdi, biz de verdik. Nihayet diz ustii c;okiip 
yararh yan§ atlan gibi kalmca; bizden bir peygamber var. Gokten 
ana vahiy geliyar, dediler. Biz bunu ne zaman anla'dtk (kabul ettik)? 
Allah'a yemin alsun ki, asia ana iman etmeyecegiz ve anu dogrulama
yacagtz. Ahnes anun yamndan kalktp gitti. 

ibn Cerir, Esbat kanahyla Suddi'den rivayet ediyar ki : ((Gerc;ek
ten biliyaruz ki; soyledikleri soz seni uzuyar. Onlar hakikatte seni ya
lanlamtyarlar. Lakin a zalimler Allah'm ayetlerini inkar ediyorlar.» 
ayeti hakkmda §oyle demi§ : Bedr gunu Ahnes ibn ~erik, Ziihre ogul
lanna §oyle seslendi: Ey Zuhre ogullan, muhakkak ki Muhammed, 
sizin k1z karde§inizin agludur. Ondan geri durmaya en laytk alan siz
lersiniz. ~ayet o peygamber ise, bugun onunla sava§marm§ alursunuz. 
~ayet yalanct ise; k1z karde§inizin aglundan geri durmu§ alanlann en 
laytgl olursunuz. Ebu'l-Hakem onlara kavu§uncaya kadar burada du
runuz. ~ayet Muhammed maglub olursa salim alarak donersiniz. Eger 
Muhammed galib gelirse muhakak ki kavminiz size bir §ey yapmaya
cakttr. i§te o gun ona Ahnes adt verildi. Daha once ismi Ubeyy idi. 
Ahnes ve Ebu Cehil kaqtla§tllar da Ahnes Ebu Cehl'i tenha bir yere 
c;ekip : Ey Ebu'l-Hakem, bana Muhammed'den haber ver; o, dogru soz-
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Hi mii, yoksa yalanc1 rrud1r? dedi. Burada; benden ve senden ba§ka 
KureY§'ten soziimiizii i§itecek kimse yok. Ebu Cehil §6yle kar§Ihk ver
di : Yaz1klar olsun sana, Allah'a yemin olsun ki Muhammed, dogru 
sozliidiir. Muhammed asia yalan soylememi§tir. Fakat Kusayy ogulla
n sane~, hac1lara su vermeyi, Ka'be'nin perdedarhgm1 ve peygam
berligi ahp gotiiriirse, Kurey§'in digerlerine ne kalacak? i§te Allah 
Teala'nm <<Onlar hakikatte seni yalanlam1yorlar. Lakin o zalimler Al
la:h'm ayetlerini inkar ediyorlar.l> kavli budur ve Allah'm ayetleri Mu
hemmed (s.a.) dir. 

Allah Teala'nm : «Andolsun ki; senden once nice peygamberler 
yalanland1 cfa yalanlanmalarma ve eziyyet edilmelerine sabrettiler. 
Nihayet onlara yardlffilmlz gelip yeti§ti.» ayeti; kavminden kendini 
yalanlayanlar hususunda Hz. Peygamber (s.a.)i teselli etmektedir. 
Ulii'l-Azm olan peygamberlerin sabrettigi gibi Hz. Peygamberin de 
sabretmesini emretmekte, daha onceki peygamberlere nasi! yard1m 
olunmu§Sa ona da yard1m olunacagm1 va'd etmektedir. Kavimlerinin 
yaptlklan §iddetli eziyyet ve yalanlamadan sonra akibet peygamber
lerin olacagma dair bir zafer miijdesidir. Nas1l ahirette yard1m onlar 
i<;inse, diinyada da en sonunda yard1m onlara (peygambere) gelmi§tir. 
Bunun i<;indir ki; Allah Teala: «Allah'm (mii'min kullarma diinya ve 
ahirette yardlml va'd ettigi, yazdlgl) kelimelerini degi§tirebilecek yok
tur», buyurmu§tUr. Nitekim ba.§ka ayetlerde de §Oyle buyurur : «An
dolsun ki; bizim peygamber kullanm1za si::iztimtiz vard1r. Onlar mu
hakak ki yard1m gi::irenlerdir ve §iiphesiz ki bizim askerlerimiz, galib
lerdir.» (Satfat, 171 - 173), «Allah : Ben ve peygamberlerim elbette ga
lib gelecegiz, diye yazmi§tlr. ~tiphesiz ki Allah Kavi'dir, Aziz'dir.l> (Mti
cadile, 21). 

Allah Teala buyuruyor ki: wAndolsun ki; peygamberlerin haberin
den (nas1l yardrm olunmu§lar, kavimlerinden kendilerini yalanlayan
lara kar§l nasll desteklenmi§ler) bir k1sim sana gelmi§tir.>> Onlarda 
senin i~in giizel bir i::irnek vard1r. Onlar senin i<;in uyulacak (davra
lll§lan i::irnek almacak) kimselerdir. Allah Teala buyuruyor ki: «Eger 
onlann (senden) yiiz <;evirmeleri sana ag1r ve zor geliyorsa; yeri del
mege, (gticiin yetip oraya gitmek suretiyle) ve gi::ige merdiven daya
maya gticiin yetip de ( onda yiikselip getirdigin ayetlerden daha iis
tiin bir ayet getirmek ister ve) onlara bir ayet gi:isterirdin.>> Katade, 
Siiddi ve ba§kalan da ayeti bu §ekilde anlaml§lardlr. 

Allah Teala burada : <<~ayet Allah dileseydi, onlan hidayet uze
rinde birle§tirirdi. Sakm bilgisizlerden olma.n buyururken; ba§ka bir 
ayette de: «Eger Rabbm dileseydi yeryiiziindeki insanlann hepsi iman 
ederdi.1> (Ylinus, 99) buyurmu§tur. Ali ibn Ebu Talha'mn rivayetin~ 
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gore ((§ay,et Allah dileseydi onlar1 hidayet iizerinde birle§tirirdi.» ayeti 
hakkmda ibn Abbas §oyle demi§tir: Allah Ra.sulii (s.a.) biitiin insan
larm iman ederek hidayet. iizre ona uymalan hust1sunda c;ok istekli 
idi. Allah Teala da ancak bi'l'inci Zikirde kendileri ic;in mes'ud olduk
lanna dair Allah'dan bir soz sad1r olanlann iman edecegini haber 
verdi. 

Allah Teala : ((Ancak dinleyenler icabet ederler.» buyuruyor. Ey 
Muhammed senin c;agrma ancak ·sozii i§iten, onu anlayan kimseler 
icabet ederler. Nitekim ba§ka bir ayette de §oyle buyurulur : 11 (Bu 
Kur'an'1 ona verdik ki) diri olanlan uyarsm ve kafirlerin iizerine 
soz hak olsun.» (Yasin, 70). ccOliilere gelince; onlan Allah diriltir.» 
ayetinde bu kafirler kasdedilmektedir. Zira onlann kalbleri oliidiir. 
BOylece Allah Teala onlan cesedleri olii kimselere benzeterek : ccOlii
lere gelince; onlan Allah diriltir. Sonra O'na dondiiriiliirler.» buyur
mu§tur ·ki bu, onlarla alay ve onlan hafife alma kabilindenair. 

37 - Ve dediler ki : Ona Rabb1ndan bir ayet indiril
meli degil miydi? De ki : $iiphesiz Allah, ayet indinneye 
kadirdir. Ne var ki, onlann c;ogu bilmezler. 

38 - Yerde yliriiyen hic;bir hayvan ve iki kanadlyla 
uc;an hic;bir kw~ yoktur ki; onlar da sizin gibi hirer urn
met olmasmlar. Biz kitabta hic;bir ~eyi eksik brrakmad1k. 
Sonra onlar Rablanna toplan1rlar. 

39 - · Ayetlerimizi yalanlayanlar ise; karanhklarda 
kalm1~ sag1rlar, dilsizlerdir. Allah; kimi dilerse, onu ~~Ir
tlr. Kimi de dilerse; onu dosdogru yol ii.stiinde tutar. 

Mucize Gelmesini tsteyenler 

.Allah Te·ala mii.§riklerden haber vererek buyuruyor :ki: <eVe dedi
ler ki : Ona Rabbmdan ( onlann hakkmda c;eki§ip ink8.r ettikleri ve is

Te!sir, C. VI F . 164 
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teklerinin gereginden daha iistiin) bir ayet indirilmeli degtl miydi?» 
Nitekim ba§ka bir ayette haber verildigi iizere onlar §Oyle demi§ler
di :. i<Dediler ki : Sen bize yerden 'bir kaynak fl§kutmcaya kadar sana 
asia inanmayacag1z.>> (isra, 90). 

Allah Teala da buyuruyor ki : <<~iiphesiz Allah ayet indirmeye ka
dirdir. Ne var ki, onlarm c;ogu bilmezler.>i Evet, Allah Teala'mn buna 
giicii yeter. Ancak onun hikmeti bunun geCiktirilmesini gerektirmek
tir. Zira onlarm istekleri iizere Allah Teala ayet indirse de onlar imfm 
etmemi§ olsalardl; ge~mi§ iimmetlerde oldugu gibi Allah Teala onla
rm cezasm1 (azab1m) c;abuklar§tmverirdi. Nitekim Allah Teala, ba§ka 
ayetlerde de §Oyle buyurur : <<Bizi, ayetler gondermekten ahkoyan 
§ey, ancak oncekilerin onlari yalanlami§ olmaland1r . . Semud'a da 
gozleri gore gore bir di§i deve vermi§tik. Ona zulmetmi§lerdi. Halbu
ki biz ayetleri ancruk korkutmak i~in gondeririz.>> (isra; 59), «'Diler
sek, onlara gokten bir ayet indiririz de ona boyunlan egik kahr.>> 
(~uara, 4). 

Allah Teala: «Yerde yiiriiyen hi~bir hayvan ve iki kanad1yla u~an 
hic;bir ku§ yoktur ki; onlar da sizin gibi :hirer iimmet olmasmlar.» 

, buyuruyor. Miicahid der ki: isimleriyle bilinen tisnif edilmi§ sm1flar 
olmasm, demektir. Katade ise §6yle der : KU§lar bir iimmet, insanlar 
bir iimmet ve cinler de bir iimmettir. Siiddi ise «Onl-ar da sizin gibi 
birer iimmet olmasmlar.» ayetini; sizin gibi yarat1lm1§ 'olmasmlar, 
§eklinde anlami§tlr. 

Allah Teala: <<Biz kitabda hi~bir §eyi eksik b1rakmad1k.>> buyu
ruyor ki; hepsinin ilmi Allah katmdad1r. Karada olsun, denizde ol
sun onlardan hi~birinin nzkm1 ve idaresini asia unutmaz. Ba§ka bir 
ayette de Allah Teala: <<Yeryiiziinde yiiriiyen hi~bir canl1 yoktur ki; 
nzk1 Allah'a ait olmasm. Onlann durup dinlenecek ve saklanacak yer
lerini de bilir. Hepsi apa~1k kitabtadlr.>> (Hud, 6) buyurur. Onlarm · 
isimlerini, say1lanm ve yerlerini ~~k~a bilen, hareket ve duru§lanru 
ku§atan O'dur. Nitekim ba§ka bir ayette de : <<Nice canhlar vardlr ki; 
nzklm kendi ta§Imaz. Sizin de, onlann da nzkm1 Allah verir. Ve 0 
Semi'dir, Alim'dir.>> (Ankebut, 60) buyurmU§tur. 

Haf1z Ebu Ya'la der ki : Bize Muhammed ibn el-Miisenna'mn ... 
Cabir ibn Abdullah'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Orner 
(r.a.) in halifelik y1llarmdan birinde ~ekirge azaldl. Bunu sordu da 
kendisine bir haber verilmedi. Buna kederlendi ve ~ekirge gorilliip 
gorillmediglni sormak iizere bir athYI falan yere, bir digerini §am'a 
ve bir digerini de Imk'a gonderdi. Yemen taraflanndan bir ath, bir 
avuc; ~ekirge getirip Hz. Omer'in oniine b1rakt1. <;ekirgeleri goriince; 
Orner, ii~ kere tekbir getirip Allah Rasillii (s.a.)nii §Oyle buyururken 

' 1 
t 

l 
t 

c 
i 
s 
~ 

~ 
d 
( 
1! 

~ 

d 
k 
y 

n 
h 
h 
E 



6 Ec'am, 37-39) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRi 2611 

i§itmi§tim: Allah Teala bin funmet yaratml§tlr. Bunla.rdan altlyiizii 
denizde, dortyiizii karadad1r. Bu iimmetlerden ilk hel·ak olacak olan 
ise ~ekirgedir. 0 helak oldugunda bir tertib iizere yollan kesilinceye 
kadar pe§pe~e geleceklerdir. 

Allah Teala: «Sonra onlar Rablarma toplamrlar.» buyuruyor. ibn 
Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, ccSonra onlar Rablaru:ia toplamrlar.» ayeti hakkmda §Oyle de
mi§tir : Onlan oliim toplar. 

Yine ibn Cerir'in israil kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
o, hayvanlarm olfunii, toplanmaland1r, demi§tir. Aym a~1klamay1 ibn 
Abbas'tan Avfi de rivayet etmi§tir. ibn Ebu Hatim'in soyledigine gore; 
aym gorii§ Miicahid ve ·nahha:k'dan da rivayet edilmi§tir. 

ikinci gorii§e gore ise; hayvanlann toplanmalan k1yamet giinii 
diriltilmeleridir. Nitekim .ba§ka bir ayette de Allah Teala: ccVah§i hay
vanlar bir araya topland1g1 zaman.» (Tekvir, 5) buyunnaktad1r. imam 
Ahmed der ki: Bize Muhammed ibn Ca'fer'in ... Ebu Zerr'den rivaye
tine gore; Allah Rasulii (s.a.) tosla§an iki koyun gormii§ ve: Ey Ebu 
Zerr, neden tosla§tl.klarml biliyor_ musun? diye sonnu§. Ebu Zerr'in 
haytr cebab1 iizerine : Fakat Allah piliyor ve aralannda hiikmedecek
tir, buyunn~. 

Abdiirrezzak'm Ma'mer kanahyla ... Ebu Zerr'den rivayetinde ise 
o, §oyle demi§tir: Ben Allah Rasulii (s.a.)niin yamnda iken birden 
ik:i ke~i tosla§tl. Allah RasUlii (s.a.) : Ni~in tosla§tlklanm biliyor -mu
sunuz? diye sordu. Bilmiyoruz, cevab1 iizerine de l'}Oyle buyurdu : Fa
kat Allah biliyor ve aralannda hiikmedecektir. Hadisi ibn Cerir riva
yet etmi§tir. Yine ibn Cerir'iri Miinzir es-Sevri kanahyla Ebu Zerr'
den nvayetinde §U fazlahk vardlr: Ebu Zerr der ki: Biz Allah Rasulii 
(s.a.)nii terkettigimizde gokte iki kanad1yla u~an hi~bir ku§ yoktur 
ki ondan ·bize bir ilim zikredilmi§ olmasm. 

Al:xlullah ibn imam Ahmed, babasmm Miisned'inde der ki : Bana 
Abbas :ibn Muhammed ve Ebu Yahya el-Bezzar'm ... Hz. Osman (r.a.) 
dan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) : K1yamet giinii boynuzsuz 
k~yun ile boynuzlu koyun arasmda mutlaka kiSaS yap1lacaktir, bu
yurm.U§lardlr. 

Abdiirrezzak der ki : Bize Ma'mer'in... Ebu Hiireyre'den rivayeti
ne gore; o, ccOnlar da sizin gibi birer iimmet olmasmlar. Biz kitapta 
hi~bir §eyi eksik b1ra:kmad1k. Sonra onlar Rablanna toplan1rlar.» ayeti 
hakkmda §Oyle demi§tir : Biitiin ya ratlklar klyamet giinii tOplamr : 
Hayvanlar, k~lar ve 'her§ey. 0 giin 1\!lah Teala'nm adaleti boynuzsuz 
koyunun boynuzludan ha'kklm almas1 derecesine ula§acaktlr. Ravi §oy
le devam eder: Sonra Allah Teala: Toprak olun, buyuracak. i§te bu-
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nun ic;:indir ki, kafir: «Ke§ke ben de toprak olayd1m.» (Nebe', 40) di
yecektir. Bu, su hadisinde merfu' olarak da rivayet edilmi§tir. 

Allah Teala : «Ayetlerimizi yalanlayanlar ise karanllklarda kalrm§ 
sag1rlar, dilsizlerdir.» buyurmu§tur. Bilgisizl'iklerinde, ilimlerinin azh
~nda ve anlay1§S1zll'klannda onlarm misali; duymayan sa~r. u.ilsiz 
gibidir. 0, bunlarla birlikte goriilmeyen (hic;:bir §eyi gormesi mur •. Jdin 
olmayan) bir karanllk ic;:indedir. Bunun gibi.si nas1l yol bulacak, veya 
ic;:inde bulundugu durumdan nas11 c;:1kacaktlr? Nitekim Allah Teala 
ba§ka 'ayetlerde §oy'le buyurmaktad1r: «Onlarm mi.sali; ate§ yakanm 
misali gibidir ki, ate§ c;:evresindekileri aydmlatmca, Allah onlarm 1§1-
gmi giderdi. Karanhklar ic;:erisinde gormez halde b1rak1verdi. sag1r
d1rlar, dilsizdirler, kordiirler. Onlar artlk donmezler.» (Bakara, 17-18), 
«Veya (kafirlerin ameli) engin denizin karanhklanna benzer. Onu iis
tiiste dalgalar biiriir ve dalgalarm iistiinde de bulutlar orter. Karan
llk iistiinde karanllklar. insan, elini uzatt1g1 zaman neredeyse onu bile 
goremez. Allah'm nur vermedigi kimsenin asla nuru olmaz.>> (Nur, 40). 
Yine bunun ic;:in burada da : «Allah kimi dilerse · onu §a§Irtlr, kimi 
de dilerse, onu dosdogru yol iizerinde tutar. (Yaratlklan hakkmda di
ledigi ile tasarrufda bulunan O'dur.) >> buyurmaktad1r. 

i Z A HI 

Yani yeryiiziinde depre§en hic;:bir canh tiirii yoktur ki ve yine gokyii
ziinde U\!U§an hi~bir ku§ tiirii yoktur ki, ey insanlar size benzer iimmet
ler olma.~md1r. Nitekim botanik bilginleri '§6yle diyorlar: «Ayaga kalk
ID1§ hi\! bir ag~. gokte dalbudak salrm& hiGbir kok, topraktan beslen~ 
hic;:bir ot yoktur ki; kendine has ozellikleri ve orta'k · nitelikleri lbulu
nan gruplar halinde te§ekkiil etmi§ olma.sm. Bu ozelliklerle gruplar 
birbirinden aynhrlar.» Buradaki ( Jlk.) ' ~IJ ) kelimeleri laf1z 
bak1mmdan miifred olup liigat bak1mmdan bir cinsin kasdedildigi 
kelimelerdir . . Nitekim siz, giivercin ve ar1dan bahsederken «tair» der
siniz de merkeb ve diger yerdeki canlllardan bahsederken «dabbe» 
dersiniz. Tlpkl incir agac1, zakkum agac1 dediginiz gibi. «Dabbe» keli
mesinin yeryiiziinde yiiriiyen hayvanlar ic;:in; «tair» kelimesinin ise 
kanatlanyla ugan hayvanlar i~in s1faJ; olarak kullamh§1 sakm seni 
yaniltmasm. Her ne kadar tair kelimesi bunu gosterirse de ve bu ifade · 
mecaz yolunu tikay1p hakikat ic;:in kullamlan bir ifade ise de, uc;:ma 
ile h1zm kasdedilmesine de cevaz verilmi§tir ... Zikri gec;:en kaydm 11-
~mda buna cevaz verilme ihtimalinin daha ba§ka giiglii miinasebet
leri de vardir. Nitekim ku§un yerde yiiriiyen canhya atfedilmesi bu
nun omegidir. <;iinkii dabbe kelimesi, hafif yiJriiyii§ anlamma gelir. 
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Bunun mukabilinde luzh yiiriiy'ii§ yer ahr ki ·bu u~maya benzer. Ba~ 
z1lan da u~manrn yukardaki niteli:klerine ilaveten bir ba§ka noktay1 
2iikretmi§lerdir. Bu da goriilmemi§ uc;an hayvamn . okuyucu veya din
leyicinin zihninde yaratlcmm giiciine ve hikmetine delalet etmesi 
i~in tasvir edilmi§ olmas1d1r. Bu ifade de giizel bir degerlendirmedir 
ve oncekilerle ~eli§ik degildir. Uyu§an noktalar ve birle§en hi!kmetler 
arasmda hir - ~atl§ma mevcud degildir. Tefsircilerin ~ogunlugu ise, 
«dabbe>> ve «tair» kelimelerini asli anlamlatma hamletmede bir en
gel gormezler. Buna gore; nefiy ifadesiyle biitiin ferdlerin ku§atil
masi ka.sdedilmi§tir. ummetler diye bildirilmesi ise gene! mahiyetteki 
topluluk manasma hamledilmeleri itibariyledir. 

·Bahga gelince; karada yiiriiyen canhlar i~erisinde ikU§a en yakm 
alan hayvand!r. Hepsinin de 'ku§un kanadma benzeyen kollan vard1r. 
Kimisi hiiyiik kimisi kii~iiktiir.. . · 

· Bize gore Allah Teala; canll tiirlerinin hepsinin insanlar gibi top~ · 

luluklar olduguna dtkkaUeri ~ekmi§tir. Ancak aradaki benzerlik yo- · 
niinii a~lklamami§tlr. Bundan maksad, bizim bu benzerligi bulabilme
miz i~in duyu ve zekarmz1 kuJlanmamizdir. Bu benzerliklerin bi~ok - . 
~e§idi vard1r. Bilginler, bunlardan :bir k1smm1 gormii§ler ve bir k1S1Ini-
m da · daha ba§kaian gorebilecektir. Ozellikle her bilim ve teknikte 
miitehassiS elemanlann ~ogald1g1 bu as1rda, bu huslis ~ok a~1k olarak 
ortaya ~lkmi§tlr. Ar~tmna va~ntalan kolayla§ml§tlr. Qiinkii bilim ve 
medeniyyet diyarlannda ~e§itli hayvanlar, ha§areler ve · evcil, yrubani 
hayvanlar, ku§lar ve bahkl!ir i~in ozel parklar bulunmaktad1r. Orila
rm egitimiyle ilgilenen bilginler, onlann tabiatlan ve ~ah§'malan hak
kmda ara§tirma yapmakta ve bu konuda pek~ok ga,ri:b s1rlara ve sa~ 
yiSlz b'ilgilere ula§ml§ bulunmaktadirlar. Ozellikle kanncalann bi!
birleriyle sava§masi ve ~ab§malan konusunda insanlara benzer garih~ 
likler iizerinde durmu§lardlr. Karmcalardan birbiriyle s_ava§an grup, 
yenileni kendi giiciiniin arasma katmak ve kendi yuvas1m kurmakta 
nas1l kulland1grm tesbit etmi§lerdir. Bilim ve medeniyyet sahibi mil
letler, her ~e§it hayvamn tiiriinii devam ettirmesine ozen gastermeik
tedirler. Sozgelimi haz1 ku§iarm tiirlerinin azald1g1m goriince, onun · 
yokolmasmdan korkarak halkm o ku§lari avlamas1m yasaklamakta
dirlar, Kaldl ki bize gore bu adetin siinnet-:i seniyye'de pek~ok delil'i 
vardrr. Rivay~e gore, Hz. Peygamber -MISir hiikiimetinin itlat ekip
lerine ~benzer §ekilde- Medine'deki sald1rgan kopeiklerin oldiirillmesi
ni istemi§ ve hatta bunu emretmi§ti. Sonra bu emrinden vazge~erek: 
Eger kopekler iimmetler gibi bir iimmet olmaml§ bulunsalardl, bun
lann hepsinin Oldiiriilmesini emrederdim. Siz onlardan katl§Ikslz si~ 

yah olamm oldiiriin. imam Ahmed ve siinen sahipleri bu hacl}si riva-
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yet etmi§ler, Tirmizi de onu sahib kabul ederek Abdullah ibn Mugafil'
den nakletmi§tir. Ahmed ve Miislim'in bir ·b~ka hadisinde ise; kati
§Iksiz siyah kopeklerin oldurtilmesine neden olarak onlarm §eytan ol
masi beHrtilmi§tir. Y·ani zararh ve rnhats1z ed1ci demektir. Qiinkii §eY
tan kelimesi liigat baktmmdan; ars1z, c;irkin ve hayas1z insan, cin ve 
hayvana itlak olunan bir kelimedir. Nitekim Abbasi halifesi Manstir, 
Amr ibn Ubeyd'e bu hadisin sebebini sordugunda, o bilememi§. Bu
nun iizerine Mansur demi§ ki: Qfinkii, o, yolcuyu. iirkiitiir,· dilenciyi 
korkutur. 

<<Kitabta hic;bir §eyi eksik b1mkrnadlk.» ayetinde gec;en ( L:.l..,.j ) 

kelimesi, tefrit anlamma olup bir§eyi eksik buakmak ve kaybolunca
ya kadar yitirmek anlamma gelir. S1hah'ta boyle denir. Kamfrs ve Li
san el-Arab'ta da bu mana verilmi§tir. Abdullah i:bn Abbas, buradaki 
kita.b kelimesini kitabm anas1 olarak tefsir etmi§, sonr·a diger miifes
sirler de bu kelimeyi kitabm ash ve biitiinii diye yorumlami§lardlr. Ve 
demi§lerdir k'i : Bu kitabdan maksad, Levh el-Mahfuz'dur. Levh el-Mah
fuz, gayb aleminden bir yarat1k olup Allah Teala Hahi kanun ad1 ve
rilen nizam uyarmca; olmm} ve olacak her §ey ile birlikte mahlfrka
tm miktanm o levhaya kaydetnii§tir. Baz1 miifessirler de buradaki 
kitab kelimesini -Ra'd ve Zuhruf surelerindeki kitabm anas1 tabiri
ni de- her§eyi ku§atan ilahi bilgi diye tefsir etmi§lerdir. Bu bilgi ki
taba benzetilmi§tir, c;iin~ii kitab gibi tesbit edilmi§ bulunmaktadlr ve 
unutulmaktan korunmu§ olmaktadir. Bazllan da derler ki: Buradaki 
kitabdan maksad Kur'an'd1r. Ancak Kur'an'm, kitabm ·anas1 olmas1 
sahib olmaz. Qiinkii «kitabm anasi» ta'biri, hem Kur'an'I hem de Al
lah Teala'nm diger :kitablan ile mahlukatimn miktanm da ihata eder. 
rNitekim Zuhruf suresinde Kur'an zikredildikten sonra : «0, bizim ka
timizdaki kitabm anasmdadiT», buyurulmaktadir. 

Ayetin anlam1 §Oyle olmaktadir: Biz kitabda eksiklik ve ihmal neti- . 
cesi tesbit etmemi§ oldugumuz hic;bir §ey b1rakmad1k. Her§eyi onda say
dik, zikrettik. Veya kitabi her§eyin ac;IklayiciSI k1ld1k. Kitab ile ilahi 
kanun veya Levh el-Mahfuz :kasdedilirse; ayetteki istigraki zllhirine 
hamletmek gerekir. Bununla Kur'an kasdediliyorsa; ·bunu ifade eden 
her§ey kavliyle dinin konusunu te§kil eden §eyin kasdedilmi§ olmas1 
gerekir. Nitekim peygamberlerin gonderilniesi ve kitablarm indiril
mesi. ·dinin konusunu te§kil eden §eylerdir ki, bunun da ash hidayet
tir. Hel'§eyin umumiyeti kendine goredir. Yani mana peygam'berlerin 
gonderildigi hi~b1r hidayet §ekli yoktur ki onu biz kitabda terk etmi§ 
ve a~Iklamaml§ olahm. Onda bu husfrst·aki her§eyi ac;lkladlk. Bu ~lk
lanan §eyler dinin esaslan, kllideleri, hiikiimleri ve . diger kurallaridir. 
Allah'm hel"§eyi insanoglunun emrine vermesi ve bunun sonucu ola-
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rak insanm bedeni ve akli kuvvetlerini e§yadan yararlanmaya sevk 
ederek Allah Teala'nm kanun ve siinnetlerine riayet etmektir. Bu hu
suslarda Kur'an-1 Kerim, mana veya nass olarak ag1klamalar getir
mi§tir. Zooloji gibi bilgi ve inancm miikemmelle§mesine gotiiren ilim
ler vas1tas1yla bizi bu yola sevketmi§tir. Biz bu surenin ba§lannda ki
tabm biitiin dini konulan nas1l i~erdigini ag1klam1§tlk ... 

insanlardan bir kiSnn da derler ki : Kur'an-1 Kerim biitiin kai
nat ilimlerini ihtiva etmektedir. Guya ~eyh Muhyiddin ibn el-Arabi 
e§eginden dii§mii§ ve aya~m k1rnn§. Halka kendisini kald1rmalan igin 
izin vermemi§. Yere dii§ecegini ve ayag1mn kmlacag1m Fatiha sure
sinden istihrac ettikten sonra kendisini yerden kaldirmalanna izin 
-vermi§. Bu sozii ne Sahabe ne Tabiin ne de Selef-i Salihin'in bilginle
rinden higb:irisi soylememi§tir. Bunu ancak olillerin yazd1klan §eyle
rin hepsinin hak oldugunu, akll kabul etmese de nakil g6stermese de, 
liigat delalet etmese de bunlan kabul etmek gere·ktigini soyieyen kim
selerden ba§kasl benimsemez. Hatta Selef-i Salihi'nin onderleri derler 
ki : Kur'an-1 Kerim nass'm ve manamn delaleti §eklinde de olsa za
ruri ibadetlerin teferuaata dair hiikiimlerinin hepsini bile igermez . . 
Kur'an sadece Ra.sulullah'a uymamn gerektigini belirtir. Bu da Rasu
lullah'm siinnetinde yer alan hef§eyin uyulmasi gereken esas oldugu
nu g6sterir. Kur'an, k1yas kaidelerini ve diger f1khi kaideleri tesbit 
eder ve bu sayede biitiin fer'i ve ciiz'i konulan ihtiva edecek kuralla
rm g1kanlmasm1 g6sterir. Hintli Mesih Ahmed el-Kadiyani gibi bazt- · 
lan halkm Muhyiddin ibn el-Arabi gibi ki§ilere mal ederek naklet
tigi hurafelere dayanarak Fa<tiha sures'inin tefsirinde "kendisinin bek
lenen mesih olduguna dair deliller bulundugunu soyleme ciir'etini g()s
terme.s.ine neden olmu§tur. Biitiin bunlar, bo§ hezeyanlardir. Onun 
ifade ettigi en tuhaf §eylerden birisi de FAtiha suresindeki Rahman 
isminin peygamberlerin hatemi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sel
lem'in gonderilmesine, Rahim ismi de kendisinin gonderilmesine i§B.
ret oldugu hezeyamdir . .. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VII, 391-396) 

Canhlardaki Harikalar 

Canhlardaki acB.i>b hayat1 tedkik etmek isteyen herkes igin, hay
vanlar a~Ik bir kitab saythr. Hayvan tiirlerinin saytsmm iki milyonu 
a.§tlgt tahmin edilmektedir. Buna ragmen, bugiine kadar bunlann an
cak gok az bir k1sm1 al'rujtmlabilmi§tir. Bu gok az kiSmm tetkiki bile, · 
onu yaratlp · §ekillendiren AllaJh'm varh~na apag1k delildir. 

Hayvanlann sindirim sistemleri ya§ad1klan ortannn §artlanna ve 
buldugu gtdalara gore, gok farkh bigimler almi§tir. Mesela; sindirim 
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sisteminin iHti. olan ag1z, gordtigti vazifeye uygun bir keyfiyet alarak 
adeta yaratic1mn azametini dile getirmektedir. 

Arslanlar, is:aplanlar, kurtlar, sansarlar ve c;:olde ya§ayip avlanarak 
beslenmek durumunda olan biittin yirtiCI hayvanlarm a~zlan kuvvetli 
ve saglam bir yap1dad1r. Zira bu hayvanlarm avlanna hticum etmeleri, 
onlan keskin ve lkuvvetli di§leriyle yakalamalan zorunludur. 

Aym §ek.ilde, avma hiicum · ederken adalelerini de kullanmak zo
:nmda bulundugundan, ayaklan kuvvetli adaleler, keskin . tirnak ve 
peri~elerle tec;:hiz edilmi§tir. Mideleri de et ve kemikleri sindirici ·asitler 
ve mayiler ihtiva etmektedir. 

Baz1 hayvanlar meralarda ya§ar. insanlar tarafmdan gtidtilen bu 
· hayvanlann g~dalanmn esfuS1m hitkiler te§kil eder. Koyun ve kec;:i bu 
hayvanlann ba§hcalarmdandir. Bunlarm haz1m sistemleri de c;:evreye 
mtitenas[b olarak pekle§mi§tir. A~zlan nisbeten geni§tir. Parc;:alayici 
ve kuvvetli kopek ve az1 di:§leri yoktur. Fakat kesici di§leri oldukc;:a 
geli§mi§tir. Kuru otlan ve bitkileri s'itr'at.le keserler. Yutma kabiliyet
leri fazladir. 

ilim diyor ki; gevi§ getirme ameliyesi, bu nevi hayvanlar ic;:in za
ruri ve hayatidir. <;;tinkii onlarm sindirimi gii~tiir. Btitiin hticreleri selti'
lozla kaph bulundugundan sindirimi ic;:in hayvamn uzun bir zamana 
ihtiyaci vard1r. Eger gevi§ getirmez ve midesinde hususi deposu bulun
mazsa, vaktinin uzun bir k1smm1, hemen hemen btittin giintinti otla
makla gec;irmesi Iaz1m gelir. Bu vesile ile adaJeleri de uzun sure otla
ma ve sindirimi i~in c;:ah§maya katllmahdir. Stir'atle yemesi, · depola
masi, bir miktar ek§imeden sonra iade edilmesi, ezmek, ogutmek ve 
yutmak imkaru verir., Hayvanm c;:ah§masm1, gidalanmasmi ve yedigini 
iyice s:indirmesini saglar. 

. Ku§lann haz1m organlan diger hayvanlarm haz1m organlanndan 
tamamen farkhd1r. Ku§lann sindirim organlan ya§ayi§ §artlanna uy
gun tarzda halk edilmi§tir. Aynca bedii b:lr gtizelliik arzetmektedir. Her 
ku§un ba§ k1smmda gaga adm1 verdigimiz di§Siz bir k1S1m one dogru 
uzan1r. Diger hayvanlardaki ag1z, dudak ve di§ yerine kftim olur. Ve 
beslenmesini te'min eder. Umumiyetle kU:§lar. g~drua-nm-~nemeden· yu· · 

tarlar. Her ku§un gagas1, beslenme §artlanna uygun bi~imde g~li§

mi§tir. 

BaykU§ ve delice (dolengec;:) kU§U gibi .parc;:alayiCl kU§lar, etleri 
ezebilmek ic;:in c;:engel bi~iminde, egik ve keskin kuvve·tli ·gagalara sa-
hiptir. ' 
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Kaz ve ordeklerin ise gen~, enli ve kepge gibi yaygm gagalan bu
lunur. Qamur ve suda g1dalanm ara§tirmaya mi.isaittir. Gaganm iki 
yamnda testere gibi kuru otlan kesmeye yarayacak di§leri vardrr. 

Tavuk, gi.ivercin ve yerden tane tOplayan diger kU§larm gagalan 
ise ·klsadlr. Halbuki martmm olduk~a uzundur. .A§a~ lnsmmda da 
ballkg1 ag1 gibi ird.ce bir torba uzamr. Zira martmm asli g1das1 bahktlr. 

<;avu§ ku§unun gagalan da uzunca ve egik~edir. Qogunlukla topra·k 
altmda ·bulunan ha§ere ve kurt9uklan arayip g1karmaya mi.i.sait bir tarz
da yaratllrm§tlr. 

Modern ilim diyor ki; her ku§un besinini, gagasma dikkatle bak
mak suretiyle anlamak mi.imk\indiir. 

Ku§lann sindirim sistemlennin diger k1S1mlan da cidden acaibdir. 
Ku§larda di§ olmad1g1 igin, yemek hazmettiren kursak ve ta§llk ya
ratllml§tlr. KU§, sert maddeleri ve kii9·iik ta§lan da ahr ve bu ta§llk 
sayesinde sindirir. 

ilmi 9all'§malar, ku§lann rahathkla uga:bilmeleri i9in kemiklerinin 
ince ve i9i hava ile dolu oldugunu ortaya koymu§tur. 

Bizi ilahl kuvvetle yiizyiize getiren bir ara§brma da, hayvanlarm 
ayaklannda mu§ahede ettigimiz ilA<hl hilkat eserleridir. 

Nitelikleri, yi.irumek ve yi.ik ta§rma:k olan at ve e§ek gibi hayvan
lann, siir'atle hareket edebilmeleri ig'in ayaklarmm kuvvetli oldugunu 
gori.iyoruz. 'Aym §ekUde 90k yiiri.idi.igi.inden ayagmda koruyucu sert bir 
hrnak bulunmaktad1r. 

S1~r ve manda cinsinin ayaklan ise 'k1Sa ve gi.igli.idi.ir. Sert ve 
ikiye aynlml§' bir gatal tlrnakla sona erer ki, yumu§ak tarlalarda yii
ri.imesi mi.imltiin olsun. Halbuki devenin ayaklan, altmda yumu§ak ve 
kahn yastlklan bulunan yank tlrnaklarla son buluyor ki; bu aya~mn 
kuma batmasm1 engelliyor . . Develerin ayaklanmn ~ti.inde yiiri.irken 
ta§ ve kumlardan · koruyacak sert deriden baglar bulunur. 

KU§lann ayaklan da aym §ekUde ta:biatm durumuna ve §artlarma 
gore degi§mektedir. Mesela; et yiyen k~lann ayaklan kuvvetli oldu~u 
gi:bi pen~eleri de serttir. Bu pen9eler, mesela, dogan, kerkenez, bayku~ 
ve delice gibi ·kll§larda, avlanm ya'kalayabilmelerine imkan verecek 
tarzda ·§ekillendirilmi§tir. 

Tavu'k ve gi.ivercin gibi tane yiyen ku§larda ise, ayaklann topTagJ. 
e§elemek igin kavisli brnaklara sahib oldugu gori.ili.ir. 

G1&1Ianm suda arama.k durumunda olanlarm parmak aralannda 
bir deri perdesi vardlr ki, yiizerken onu kanat gibi kullanmaktadlrlar. 

Hayvanlann ya§adlklar1 ortama uyabilmelerinin en a91k delille
rinden birisi de, beslenmek i9in uzun mi.iddet suda kalmak zorunda 
alan kll§lann, ti.iylerinin suda uzun muddet lSlanmayacak §ekilde mey-
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dana getirilzn.i§ olrnasidir. Boylece bu km~lar suyun soguklugunu his
setmemekte ve viicutlarma ISlakhk ula§rnamaktadir. 

Yine hayvanlann ya§adlklan ortama gore §ekillenmesine en bariz 
delil de biiyiik yllanlarda mti§ahede edilen husU.Stur ki, Yilanlann agzi

-mn arka tarafmda engel yoktur. BOylece ag1z yeterince geni§leyip, bii
yiikliigiine bakmaksizm av1m yutabilir. 

Baz1 canhlarda bulunan ve g1dasmda kulland1g1 enteresan metod
lar, belki de gelecek misallerde goriilecegi gibi yaratlc1 kudretteki garib 
kuvvet i~in biiyiik bir §ahiddir. 

Tabii tarih alimlerinin ara§tlrma mevzulannm ~ogunda §ahid ol
duklan ve zikrettikleri gagalann en acaibi, Yeni Zelanda kargalarmm 
ga·galand1r. Qiinkii, di§inin gagalan erkeginkinden biiyiik bir farkla 
aynllr. Erkeginki; sert, saglam, uzunca ve egridir. Halbuki di§isinin 
gagas1 uzun, k1lh ve egridir. Erkegi kurtlanmi§ agaca kuvvetli gaga
Siyla vurup kurdun bulundugu yere kadar gelir. 0 zaman di§isi uzun 
ve egri gagasm1 uzatlp, i~indeki kurt~ugu ~1kanr, e§it olarak bolii§iirler. 

Ya'sub: Bir nevi ku§ ad1d1r ki, ~ekirgeden kii~iik veya biiyiik olur. 
Kelebek nevindendir. 

<;ekirgeye benzeyen Ya'sub, sivrisineklerle beslenir. Ya'sub ve siv
risinek, ~ok h1zh u~makla m~hurdurlar. Ya'sub'un agz1 yeryiiziindeki 
~zlann en acaibidir. Ag1z, her tarafa hareket edebilecek 'bir §ekilde 
mafsallardan meydana gelmi§tir. Bu tuhaf yaratili§Iyla Ya'sub, ye§il 
otlar arasmda, su birikintileri iizerinde durur. Aniden agzm1 ac;arak 

- siir'atle geriye c;evirir. Ve otlar iizerinde olan sivrisinekleri bir anda yu
tuverir. i§te Halik Teala'nm hikmeti. 

Viicuduna oranla tiim can~llar arasmda en uzun dile sahip olam 
kurbagad1r. Dili, viicudunun yariSI uzunlugundad1r. Dilinin iizerinde 
sinekleri yakalayabilmesi i~in yapi§kan maddeler mevcuddur. Dili, in
san dilinin aksine, onden bagh, arkadan ise serbesttir. 

Kurbaga, sinek kendisine yakla§mcaya kadar bekler. Sonra temel 
g1dasm1 te§kil eden sinekleri yapi§tmp yutmak i~in dilini uzatlr. 

Kurbagada mii§ahede edilen bir acaiblik de §Udur: Kafas1m hare
ket ettirip etraf1m gorebilmesi i~in miisait boynu olmadigmdan, her 
tarafa hareket eden, bariz iki gaze malik bulunmaktadir. 

Ahtapot; adaleleri olmayan :bir hayvand1r. Pem~e ve t1rnaklarmdan 
mahrtimdur. Gaga veya di§leri de mevcud degildir. Buna "ragmen, avma 
yakl~tlgmda, onu mutlaka Oldiiriir. Hatta bu av1 bizzat insan dahi 
olabilir. 

Ahtapotun hizzat §ekli, onun yaratlli§mdaki i'caza kafi bir delll 
saYihr. 
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Ahtapot, kaygan ve elastiki bir et ytguudlr. Canll oldugunu dii
§iinmek mUmkiin degildir. AVl kendisine yakla§tigmda, bir anda bu 
ytgm ~Illr. Sekiz koldan meydana gelmi§tir. Her kolda iki s1ra halinde 
a~lar bulunur. Her s1ra iizerinde yirmibe§ adet kan emici 'borusu var
dir. BOylece ahtapotun kan emici boru sayiSI dortyiize varmaktadir. 

AVInm kuvvet derecesine gore, bu kollanndan birka~mi sarar. En 
kuvvetlisinde ise be§i birden sarllir. Geri ' kalanla.I:Iyla da a VIm bagll 
tutmak i~in bir kayaya sanhr. Ag1zlarmda ·bulunan :kan emici borular 
avm viicuduna saplarur. 

Bu hareket, a.htapotun, aVlnln karuru emip geri k·alan klsrmru 
atmas1 i~in kLSa bir manevradan ba§ka ·bir§ey degildir. 

Garibtir ki, ·ahtapotun bu kollannm kesilmesi, kaygan ve elastiki 
olmas1 sebebi ile mllmkiin degildir. Boylece biitiin silahlardan ~ok daha 
emniyetlidir. 

Uzak Dogu'nun baz1 denizlerinde avc1 bali~ denilen bir bah.k ~e
§idi bulunur. Bu ballk gayet muhkem cihaZI ile ·avlad1~ ha§erelerle 
beslenir. Bogazmm iist k1smmda derince bir kana! mevcuddur. Agz1ru 
kapat1p bastlrdigmda yay gibi bir §erid yukarlara dogru ~1kar. 

Su kenarlanndaki bitkiler iizerinde- bir ha§ere -gordiigiinde, onun 
iizerine tazyikli su fl§kirtlr. Ha§ereler su damlalan ile beraber ~da 
bekleyen bahgm a~Ik agzma d~er. 

Hayvanlarda teneffiis cihaZI da, haZim cihB.ZI gibi y~dlg1 orta
rmn §artlanyla mii.tenasib olarak degi§mektedir. 

Karada ya§ayan hayvanlarda, ~ali§masi ba'kimmdan insanlannki
ne benzeyen akciger mevcuddur. Karbondioksit ile oksijen degi§imini 
te'min eden ameliye i~in gerekli olan heqey bu nevi hayvanlarda 
vardlr. 

Hem karada, hem de suda ya§ayan hayvanlarda ise, karada iken 
gereken akciger vardlr. Suda iken de bahklarda oldugu gibi suda kul
landtklan solung~lan bulunur. Bunlar sudan oksijen te'min eden acatb 
cih!zlardlr. · 

Teneffiis cihazlarmm en acaibi, ciger veya . solungaca sahib olma
yan kurt~uklarda bulunur. Bu kurt~uklann solunumu sadece cildinin 
iizerinde bulunan a~Ik borucuklardan (trake) yapt1gm1 goriirsiiniiz. 

Bugiin ilmin tesbit ettigi verilere gore, memeli hayvanlann biiyiik 
ekseriyeti keskin koku alma hassas1yla temayiiz etmektedir. Gorme 
hassas1 ise aksine ~ok zay1ftrr. Halbuki ku§lar bunun z1ddma, keskin 
gorme ve koku alma hass-asma maiiktirler. Bunun sebebi §Udur. 

Memeli hayvanlar, yerdeki gidalan ancak koku alma hassas1yla 
anlaytp te'min ediyorlar. Halbuki ku§lar, u~arken yiiksekten yerdeki 

· g~dasm1 ·bulmak i~in keskin bir gorme kuvvetine sahib olmahdlr. , 
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Tabiat tarihi alimlerinin yapt1klan ara§tlrmalar i.sbat etmi§tir ki; 
her hayvan, i~inde ya§adigi §artlara uygun baz1 duygularla te9hiz edil
~tir. Boylece hayatta mii§ahede edilen garib tedbirler; ilmin, yara
ticimn azameti ve yaratili§Imn itiraftan kendisini alamadlgi bu tedbir 
ve duygulan veren gu9lu bir kudretin varhgmda hi9 bir §Uphe bira
kamaz. i§te baZI ornekler : 

Bahgm 90k enteresan bir duyu or:gam vardir. Bu hassa, denizin 
. karanllk derinliklerinde ta§ ve engellere 9arpmamasm1 saglar. Alimler 
bu husilsu ara§tlnrken ballklann her tarafmda bulunan ytizge9lerin 
bu vazifeyi yaptig1 neticesine vanm§lardn;. Bunlarm mikroskopla ince
lenmesinde de, ince ve korkun9 derecede hassas organlar olduklan mu
§ahede edilmi§tir. Bali'klar, bir kaya veya herhangi bir engele yakla§
t~da bu organlar, e:r:gele 9arpmas1 sonunda suda meydana gelen 
degi§ikligi, hafif bir dalgalanma bile olsa hisseder ve ona gore yolunu 
degi§tirir. · 

Alimler, yarasarun bina ve aga~lara. 9arpmaktan nas1l korundugu 
husilsunda hayrete dii§mti§lerdir. <;tinkii yarasa, gorti§ kudretinin az
llgma, geceleyin hi9 bir ziya olma<IIgi zamanda ve gecenin zifiri karan
hgiilda marualann goriinmedigi yerlerde u~ar. 

Italyan alimi Spalanzani, yarasanm bu giicunu §U guzel deneyle 
ger9ekle§tirmi§tir : 

Spalanzani, bir odanm tavamnda 90k sayida ip savkitml§, bunlara 
hafif bir temasla ses ~Ikaran ziller asml§tlr. Sonra odayi tam mana
Siyla karart1p, i~ine bir yarasa birakmi§tlr. Yarasa defalarca i~eride 
dola§masma ragmen zillerin hi9 biri ses ~Ikarmarm§; yani yarasa iplere 
~manu§tlr. 

Bunun sebebini §Oyle izah ediyorlar : 
Yarasanm deri.si bildigimiz deri nevilerinin en incesidir. Bu sayede, 

· herhangi bir engelle kar§Ila§tlgi zaman, havamn Siki§ma durumunu 
hissetmesi miimkiindur. 

Son senelerde ortaya atilan bir nazariyeye gore, yarasa, illtra tit
r~imle ·bazi sesler yayiyor ve bu titr~imler bir engele ~arpmca yanki 
halinde geri geliyor, ooylece yarasa _engeli hissediyor. 

Bir§eyi gormeden bilmesi ise, dogrudan dogruy:a atom asnmn ha
rika bulu§lanndan olan radar nazariyesine benzer. 

Dii§Un ki, asnm1z alimlerinin, dfulyayi hayrette b1rakan bU. kor
kun~ k~ifleri, yarasada bundan milyonlarca sene onceden l;>eri mev
cuddur. 

Hayvanlarda hayati idame ettiren tedbirlerin en gariblerinden biri . 
de an Jmrtlannda mii§ahede ettigimiz §eklidir. 
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Kii~iik ku~uk dogarken, ~ok · hareketli olabilecek §ekilde altl 
ayaga maliktir. Bu hareketi sayesinde bir c;ic;ege yerle§ip an}'l bekle
meye ba§lar. Ar1y1 gordiigii anda iizerine s1c;rar. Ve an petegi yap1p, bal 
ve yumurtasm1 b1rakana kadar s1rtmda kahr. Daha sonra any1 b1rak.lr. 
Yumurtasm1 yer ve balm iizerinde beslenerek ya§ar. Bu andan ittbaren 
ku~ugu, ayruklanm gizlemi§, ayaks1z ve bal ic;inde ince ve beyaz bir 
kiitle olarak goriiriiz .... 

Bir tak1m taV§an yavrulan, (Levran) kendilerini korumak i~in · 
c;ok garib. bir taktik kullamrlar. Mesela; bir tehlike amnda; hayvan 
baZI husU.Si organlarm1 hareket ettirir ve kuyrugunu viicudundan ayi
rarak dii§iiriir. Bu kuyruk, yerde bir saat kadar hareket eder. Bu ha
reketi ve rengi ile kendisine hiicum eden in.-c:;an veya hayvamn dikka
tini iizerine c;eker, sonra da f1rsatlm bulup kac;ar. 

Bir miiddet sonra kuyrugu yeniden meydana gelir. 
Su ve g1damn k1t bulundugu c;olde ya§ayan bu hayvan, g~das1m ve 

suyunu uzun bir zaman horgiiciinde nas1l depo etmektedir. Bu onun 
kudreti ile mi olmaktad1r? Ayr1ca biitiin hayvanlan kendine boyun eg
diren insamn, yedigini depolamas1 miimkiin miidiir? 

Yine develerin gozleri etrafmda bulunan ve c;olde kum firtmalan
na kar§l bir ag g1bi tozlardan koruyan uzun kirpiklerine dikkat ettiniz 
mi? Deve, bu kirpilkleri sayesinde normal olarak goriir. Biz g6ziimiizii 
korumak ic;in kapatmak mecburiyetinde kaldigimiz halde, o bu ihti
yaci hi.ssetmez bile. Devenin hurnu da ~61 hayatma uygun §ekilde ya
ratllmi§tlr. F1rtmalar eserken bile ac;1hp kapanacak bir §ekil almi§tir. 
Ust dudagmm nic;in yank oldugunu biliyor musunuz? Zooloji ilmi, c;ogu 
zaman dikensi olan c;ol bitkilerini yiyebilmesi ic;in iist dudagmm yank 
olmas1 gerektigini s6yliiyor. 

Ayaklarm c;atal veya tek tlmakh olmak yerine yastlkll bir bic;imde 
olmas1 ise kumlara batmamas1 ic;indir. (A. Nevfel, Allah ve'l-ilm'iil
Hadis, 1'55 - 163). 

Eziyyetlerle Dolu Yol 

l:limdi ayet-i kerime'nin seyri ic;erisinde gec;en bu ayet dalgalanm 
ac;1klad1ktan sonra kiSaca durahm ve bu dinin her nesilden dava adam
larma yiikledigi biitiin emirleri ve ibret noktaJ.anm k1saca ozetleyelim. 
Zira buradaki hiikiimler, hususi bir tarihi vak1'a olmaktan uzak biitiin 
nesilleri ic;erisine alan, biitiin dava adamlarm1 kaplayan gerc;ekler YI
gmidir. Bu dine davet edenlerin oniine zaman ve mekan hududu tam
mayan bir nizamm plamm c;izer. Biz burada bu metodun biitiin ince-
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liklerini etrafhca anlatacak degiliz. Anlatamayiz da zaten. sactece yol
daki i§aretler iizerinde 'bir nebze durahm. 

Alla:h yoluna davet §U1--lestz ki zor bir i§tir. Bu yol zorluklarla ti
kahd!r. Bununla beraber Allah'm hakk1 muzaffer k1lacagJ. da §iiphesiz 
kesindir. Ne var ki bu zafer Allah'm ilmi ve hizmeti uyannca yine kendi 
takdirine gore belirtilmi§ olan zamanda gelir. Ve bu bizim i~in gaybt1r, 
ne zaman gelecegini kimse bilmez:· Hatta peygamber bile. Binaenaleyh 
bu yoldaki me§akkatler iki esash amilden dogar. Birincisi yalanlama, 
ikincisi doneklik. Nitekim her davada ilk kar§Ila§Ilan bu ik.i durumdur. 
Ve bunun neticesi olarak dava ada:mlarma kar§I harpler ilan edilir, 
eziyetler ba§ gooterir. Bir ba§ka zorluk da dava adammm ruhunda do
g·an biitiin insanlann kendisinin zevkine erdigi dogru yolu benimseme
si, kendisinin tatt1g1 tath nimete ula§masl arzusudur. Bir ba§ka zorluk 
da Hak ehlinin g6sterdigi hamaset ve hakikati a~l'k~a ilan etme duy
gusudur. i§te bu arzu ve istekler de zoduk bakl'mmdan, doneklikten, 
yalanlamadan sava§ ve eziyetlerden fatkll degildir. Ve biitiiniiyle bu 
engeller yoldaki me§akkati artmcl amillerdir. i§te bu ayet-i kerime 
i~erisinde g~en ayet dalgalan ve Kur'an'm tevcihat1, biiti.in yoniiyle 
_birlikte bu me§akkatler ve engelleri bertaraf etmektedir. Bir taraftan 
bu dini tekzib edenlerin veya bu <;lavaya savruJ aganlann yakinen ~ag
nlffil§ olduklan yolun Hak yolu oldugunu ve bu daveti rgetiren Peygam
berin Allah tarafmdan gonderilmi§ dogru bir- peygamber oldugunu bil
diklerini belirtmektedir. Ne var ki . onlar bunu bilmelerine ragmen o 
davete icabet etmiyorlar. inadlannda devam ederek 1srar ediyorla.r. 
Qiinkii kendi i~lerinde bir doneklik ve yalanlama arzusu var. Halbuki 
Peygamberin beraberinde getirdigi bu hakikatler o'nun dogrulugunun 
delilidir. <;iinkii bu gel\!ek, insan f1tratma hita.b eder. Ve insan f1trat1 
dogru yolda, saglam ahc1 cihazlara sahib oldugu takdirde canhhgmr 
devam ettirdigi miidde~e bu f1trata hitab eden ger~ekleri kabullenir : · 
«Ancak onu i§itenler 'kabul ederler»... inkar edenlere gelince, onlann 
kalbleri olmii§tiir. Kendileri de oliidiir. Dilsiz ve sagJ.r olarak karanhkta 
yiizmektedirler ve sa.g1rlar ne peygamberi ne de o'nun davetini duya
bilirler. Dava ·adammm vazifesi ise oliileri diriltmek degildir. Qiinkii 
oliileri diriltmek, Allah'm §8.nmdand1r. Bir yanda biitiin bunlar, diger 
yanda da hig §iiphesiz gelecek olan Allah'm nasr-u inayeti. Biitiin bun
lar hie; §iiphesiz Allah'm takdirine ve kanunlanna gore cereyan eder. 
Allah'm kanunu acelece gelip c;atmad!g1 gibi ilahi kelam da degi§mez. 
Nihayet . birgiin zafer gelecektir. Oyle ise belirtilen zamanda aceleye 
luzl1m yoktur, degt§iklik olmayacaktrr. Allah acele etmez. Zira dav·a 
adamlanna Ula§an eziyet ve musibetler, peygamber dahi olsalar bu be
lirtilen zamanm ~abucak gelip ~atmas1h1 gerektirmez. Qiirikii dava ada-
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m1 kendisim acele etmeksizin Allah'm takclirine teslim eder, tereddiid 
etmeksizin eziyetlere dayamr ve neticeden §iiphesiz giiven i~erisindedir. 
Biitiin bunlar, zaferin zamamna ve belirtilen va'd-i ilahi'ye baglld1r. 

Bu ilahi tevcihat, islam dinindeki peygamberin ve peygamberi mii
tea.k1ben gelen her ~agdan dava adamlarmm vazifesini belirtiyor. Bun
larm vazifesi tebligdir. Sonra da Hak yolunda yiiriiyerek bu yoldaki me
§akkatlere sabredip tahammi.il gootermek. insanlann hidayete gelme
leri veya sap1khga dalmalan rrieselesine gelince o kendisinin vazifesi 
degildir. Hem takat1 itibariyle, hem de fonksiyonu itibariyle kendisinin_ 
di§mda kalan bir hadisedir. Gerek hidayet, gerekse dalalet Allah'm de
gi§mez kanunlanna baghd1r. Bu konuda peygamberin arzusu meseleyi 
degi§tirmez. Peygamberin sevdigi -kimselerin hidayete gelmesini arzu 
etmesi durumu degi§tirmeyecegi gibi bir takim kimselerin de inad~1hk 
gastererek ona kar§l sava§ a~masl, hidayet ve dalalet konusundaki ilahi 
kanuna te'sir etmez. Bu meselede peygamberin kendi §ahsiyla alakah 
bir husfu; yoktur. Peygamber hesaba ~ekilirken hidayete erdirdiklerinin 
sapsma gore muhasebe edilmeyecektir. 0 hesab1m; vazifesini ifa etmi§ 
olmasma, sabretmi§ bulunmasma, vazifeye kO§IDU§ olmasma gore ve~ 
recektir. Verilen emri yerine getirip getirmedigine gore muhfusebe edile
cektir ... -Bundan sonra insanlann durumu tamamen Allah ile alaka
hdlr: «Allah kimi dilerse onu dal·alete gotiiriir, kimi de isterse dogru yol 
iizerine sebat ettirir» ... «~a yet Allah dileseydi onlann hepsini hidayete 
eroirirdi.» ... «Ancak bu Kur'an'a kulak verenler ona icabet ederler .. . » 
Daha once hidayet ve dalalet konusunda AHah'm engin me§iyyeti ile 
insanlann yoneli§i ve cehdi arl:J,Smdaki miinasebeti beyan etmi§, o ko
nuda gerekli ma'lumatl verm~tik. 

i§te :bu noktadan hareket ederek diyoruz ki, bu dine davet eden 
dava adamlannm <kar§Ila§tlgi kimselerin arzulanna ve isteklerine uya-

. ra~k 'kendi metodunu degi§tirmesi, davet tarzma tebdil ederek Rabbani 
tabiatmdan kayd1rma:s1 icab etmez. Hatta onlann arzu ve isteklerine, 
duygu ve emellerine uygun dii§siin diye davap -giizel ve siislii goster
meye ~·ali§mafk gerekmez ... Ger~ekten mii§rikler Hz. Peygamber'den ha
rika!ar t!'l-leb ederken kendi ~aglanmn icablarma, ah§tlklan durumlara 
ve idrak seviyelerine gore istiyorlard1: Nitekim Kur'an-1 Kerim'in muh
telif yerlerinde bu istekler belirtilmi§tir. Hatta bu sure i~erisinde bile 
aym husftslara dair ma'lftmat varid · olmaktadir : «O'na bir melek in-
dirilmeli degil miydi? dedilern .. . <cO'na Rabbi tarafmdan bir ayet in·-
dirilmeli degil miydi? dediler» ... «Biitiin benlikleriyle Allah'a kasem 
ederek §ayet rkendilerine bir ayet gelecek olursa buna inanacaklanru 
belirttiler" ... Diger surelerde bu konuda varid olan ayetler, buradaki 
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isteklerden daha tuhai ~e hayretengizdi. Nitekim isra suresinde bu is'
tekler §Oylece anlatilmi§tlr : 

<cBiz, dediler, sana kat'iyyen inanmay1z. Ta ki bizim i~in §U yerden 
bir pmar alntasm. 

Yahgt senin hurmallklardan, iiziimliiklerden bir bah~en olsun da 
aralanndan §anl §anl 1rmaklar ak1tasm. 

Yahut dedigin gibi gokyiiziinii iistiimiize par~a par~a dii§iiresin ve
ya Allah'1 ve melekleri kefil getiresin. 

Yahut altmdan bir evin olsun, yahut semaya ~1kasm. Ona ($Iktigi
na da asia inanmaYlz. Ta ki i.istiimiize okuyacagm bir kitab indire
sin ... n ... (isra, 90). 

Furkan suresinde de bu huslis §Oylece ifacte edilmektedir: «Ve de
diler ki: Ne oluyor §U peygambere ki yemek yiyor ve <;ar§llarda geziyor. 
O'na ·bir melek indirilmeli degil miydi ki o'nunla birlikte korkutucu 
o~sun. Yahut ona bir hazine verilmeli veya i<;inden yiyecegi bir bah<;e 
olmall degil miydi?n (Furkan, 7). 

Buna kar§Ihk_olarak gelen Kur'an tevcihatl ise Rasillullah (s.a.) 1 
ve beraberindeki mii'minleri onlann istedikleri bu harikalan getirmek
ten veya bOyle bir arzuya kap1lmaktan nehyetmi§tir. Ve Rasillullah'a 
denilmi§tir ki : 

«Onlarm yiiz ~evirmesi sana agJ.r gelince, eger giiciin yeri delme
ye veya goge merdiven dayamaya yetmi§ olsayd1, onlara bir mucize 
gostermek isterdin. Allah dileseydi onlan dogru yolda toplardL 0 halde 
sakm bilmeyenlerden olma. >> .. . (En'am, 35). 

Once onlar §unu bilmelidirler ki; Hakk'1 tekzib edenlerde bulun
mayan esas unsur, kendilerine gelen burhanlarm ve hakk'a dair de
lillerin azhg1 degildir. Esasen onlarda eksik olan §ey, hakikatlan duy
maz olmalan ve olmii§ bulunmaland1r. Hem Allah hidayet ve dalalet 
konusundaki kendi kanunlarma uygun olarak onlara hidayeti nasib 
etmemi§tir. Ve aynca §U huslisu gozden uzak bulundurmamak gerekir: 
Bu din, Alla;h'm degi§mez kanunlanna uygun olarak hareket eder. Bi
naenaleyh bir tak1m kimselerin arzu ve isteklerinin altmda ezilip bii
kiilmez ... 

Bu dii§iil'lce bizi Kur'an tevcihatl ile ilgili daha §iimUllii bir sa
haya gotiiriir. l;)oyle ki : Kur'an-1 Miibin'in hiikmii sadece ibir zamana 
mahsus degildir. Bir hadiseye inhisar etmi§ degildir. Hatta muayyen 
bir istege de bagh degildir. Zaman degi§ebilir. Bununla birlikte insan
larm arzu ve istekleri de degi§ir. Binaenaleyh dava adamlanmn, insan
lann arzu ve istekleri altmda ezilip biiziilmemesi gerekir. Nitekim bir 
takrm kimselerin arzu ve istekleri, giiniimiizde kendisini islam dava
sma vermi§ alan baz1 ·ki§ileri islam akidesini nazari bir ekol halinde 
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takdim etme sevdasma sevketmektedir. T1pkl yeryiizfule has basit na
zari ekoller gibi islam'I da kagJ.tlarm ve sayfalann arasma. mahkfun 
etmeye <;ali§ma.kta, zaman zaman insanlarm goz atlp faydalanmasma, 
sonra gful g~ince :b1rak1p terkedilmesine raZI olma:ktadirlar. Buna ben
zer bir husU.S da yine islam davas1m, islam nizarmm kagttlard'a yaz11I 
bir sulh nizarm veya kag1tlarda kalacak mufassal bir flk1h usulii ola
rak takdim etme sevdasma sevketmi§ ve modern cahiliyetin islam'la 
alakasi olmayan hali haZirda'ki durumuna, burad.a ~are ara:ma yollanna 
koyulmu§lardir. Qfulkii giiniimiizdeki cahiliyet erbabmm. bir kiS'ffil is
lam'm sadece bir inan<; sistemi oldugunu, sosyal ha.yat nizarm ile, pra
tik hadiselerle alakas1 olmayacagm1 tekrarlamaktadirlar. Onlar bu ca
hiliyet hallerine devam edip giderken. :. Allah'm §eriati ile degil de 
kendi aralannda putlarm hiikiimleriyle hiikmederken... Bunlar, onla
nn §artlanna uygun hiikiimler aramak <;abasmdadlrlar. Ne var ki bii-

. tful bu <;IrpiDI§lar, <;ok kii~iik ve a§agillk ~abalardan ibarettir. Bina
enaleyh bir miislfunamn bir tiirlii sebat etmeyip, her gful degi§en be
§eri dii§fulce kahplarma uygun k1yafetler bulmaya <;ali§masi asia dogru 
degildir. Hele bunu Allah yoluna qavet metodunun, tekamillU:n icab-
lanna gore degi~esi gerektigi belirtilerek yapi1mas1 hi<; · dogru de
gildir ... 

Bu <;abadan daha <;irkin ve ·a.§a~hk bir <;aba da., Isl8.n?-'I 1ba§ka ba§
ka ·killklara sokup zaman zaman ·kitleler arasmda revac;ta bulunan va
siflarla tavsif etmek ve oylece sunmaktir. SoSyalizm ... Demokrasi. .. Ve 
benzeri adlar takarak ... Bunlardan bir kiSim, bu a§agllrk sunu§ tarzla
nyla tslam'a hizmet ettiklerini san1rlar ... Ger<;ek odur ki, sosyalizm 
be§er tarafrndan yapllmi§ sosyal bir ekonomi diizenidir. Dogru ve yan
~ taraflan buluna;bilir. Demokrasi de t1pk1 bOyle. Be§er yapiSI bir devlet 
ve idare sistemidir. Her be§er yapiSI i§te oldugu gibi dogru veya egrt 
yanlan ,bulunabilir... islam ise bir hayat nizftmldlr. Hem i'tikadi dii
§iince -sistemi, he~ ekonomik ve sosyal nizarm, hem de idari ve kazai 
prensibleri ihtiva eder. Allah yapiSI olmasmdan ot·iirii de aytblardan 
ve noksanlardan varestedir. Allah'm nizarmna insanlarm yamndan §e
faa~Ilar arayanlar ve be§er yapiSI sistemlerden klyafetler bulmaya c;a- . 
ll§a.nlann islam kar§ISmdaki durumlan ne olabilir? Allah Teala'ya 
hB.§a kullardan §efiaat<;Ilar ara.yanlann veya kullann oozlerinden me
detler · umanlann islam'm nazannda durumu ne olabilir? ... 

Araplann cahUiyyetleri . devrindeki mii§riklerin hepsi de bir takun 
mahlUkatm Allah huzurunda ara.c1 olmalanru istiyorlardl.. Ve bunun 
i~in onlan dost ediniyorlardi. Nitekim Ziimer suresi,nde belirtildigi gibi: 

Tefsir, C. VI F. 165 
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((Allah'tan ba§kasml dost edinenlere gelince : Biz orllara s1rf bizi Al
lah'a yakla§tlrsmlar diye ibadet ediyoruz, diyorlardl» ... i§te onlan mii§
rik yapan unsur. Ya Allah'm kullanndan Allah'm yarunda §efaatc;llar 

. dilemeyip de ondan daha c;irkin ve igrenc; §ekil ile kullarm yanmda 
ha§a §efaa~1lar arayanlann veya kullarm vaz'ettikleri sistemlerden 
yardnnlar b~kleyenlerin durumu ne olur? .. . Onlara nas1l bir s1fat bul-_ 
mak gerekir. 

Hie; §iiphesiz ki islam, isla.m'dlr. Sosyalizm, sosyalizm'dir. Demok
rasi, demokrasi'dir ... islam, Allah'm nizam1d1r ve onun Allah'm verdigi 
s1fatlardan ve iinvanlardan ba§ka s1fatlan ve iinvam yoktur. Sosyalizm 
veya demokrasi ise hirer be§er yap1Sl sistemdir. Be§erin kendi tecriibe
lerine dayamr. islam'! sec;mek isteyenler, bu esaslar dahilinde sec;sin
ler ... Bir dava adammm Allah dinine davet ederken be§erin giinii bir
lik degi§en ·arzu ve isteklerine uygun ve giindelik raic;lere muvatlk al
datlcl elbiseler bulmaya ihtiy8.c;lan yoktur. Bunu yaparken Allah'm di
nine iyilik yapt1klanm sanmasmlar ... 

Bu arada Allah'm emirlerini geregi gibi degerlendirmeyen ve kendi 
dinlerini kiic;iik dii§iirerliere §urllan sormak gerekir. Siz islam'I bugiin 
insanlara sooyalizm ad1 altmda veya demokrasi nam1yla takdim ediyor
sunuz. Ve bunu yaparken de her iki k1yatetin c;agd~ yoneli§lere uygun 
k1yatet oldugunu ileri siiriiyorsunuz ... Halbuki bir zamanlar da insan
lar a.rasmda en sevimli ve ge~erli sistem kapitalizm idi. Ve kapitalizm'e 
dayanarak feodal sistemden kurtulabilmi§lerdi. Tlpkl bunun gibi yine 
bir zamanlar en gec;erli sistem mutlak monar§i idi. Almanya ve ital
ya'da Bismarc ve Markzini devirlerinde italya ve Alman birliginin ko
runabilmesi ic;in en uygun yol, mutlak monar§i olarak kabul ediliyor
du. Kim bilir yarm hangi sosyal sistem daha gec;erli olacaktlr. Kullann 
kullar i~in koyd.uklan kanunlardan hangisi daha ragbet kazanacktlr? 
Siz o zaman gelecekte gec;erli olan sistemlere dayanarak islam'! hangi 
klyatete girdireceksiniz? insanlarm sevdigi hangi el.biselerle onu tak
dime c;ah§acaksmiz? ... i§te bizim sadedi ic;erisinde bulundugumuz bu 
ayet dalgalarmm belirttigi hUkiimler biitiin bU husilslan ihtiva et
mektedir. Evvela bu tevci:hat; dava adammm kendi davasma sarllarak 
yiikselmesini istemektedir. l3inaenaleyh dava adam1, ba§kalanmn arzu 
ve isteklerine boyun egmemeli ve bu dini siislii gostermek ic;in ta§lma
dl~ adlar ve iinvanlarla takdim etmemelidir. insanlara hitab ederken 
onun ta'kib etmedigi vas1ta ve metodlara ba§ vurmamal1d1r. Hie; §iiphesiz 
ki, Allah alem.lerden miistagnidir ... ' Her §ekli ile Allah'tan ba§ka kul
lara kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olarak Alfah'm dinine girmek 
istemeyenlere bu dinin ihtiyac1 yoktur. Ayr1ca Allah'm; kullarm itaat 
ve isyanlanna da ihtiyac1 yoktur. . . 
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Hem ·bu dinin esas huslisiyetleri ve temel prensibleri yonfulden I 

Allah'm irade buyurdugu ve be§eriyet i~in faydah oldugunu belirttigi 
bir temel unsuru bulundugu glbi; faaliyet metodu yoniinden, hareket 
sistemi balmmndan ve be~er f1tratma hitab eden iisltlbu yoniinden de 
kendisine has bir asaleti vardlr. Hi~ §iiphesiz ki, butful husllsiyetleri ve 
prensibleri ile hareket ve ifade metodlanyla bu dini in.sanllga gonde
ren, insanlan yaratan ve insanlann i~inden ge~enleri bilen Allah_ Tea
la'drr ... 

i§te bu ayet dalgalan da, bu din-i Miibin'in insan f1tratma hitab 
edi§inin bir numunesidir. Evet, muhtelif hitab omelderinden bir or
nek ... Evvela, insan f1trat1 ile kainatm varltg1 .arasmda bir baglant1 ku
ruyor. Ve kainattaki muessir unsurlann, be§er f1trat1 ile yiiz yiize gel
mesini saghyor. Be§er ·varhgmi kainatta mevcud olan o muessir un
surlar kar§ISmda uyanyor. <;unku Hak Teala biliyor ki, insanoglu kai
nattaki ilahl ger~ekleri derinligine inceleyip ~tlrdlk~, mutlaka o 
ger~ekleri kabul edecektir. Zira : · «Ancak rkulak verenler, icabet eder
ler» ... 

Bizim bu sure-i celile'de kar§ll~tlglffilZ esas ornek §Udur : 
«Ve dediler ki: O'nun uzerine Rabbi tarafmdan bir ayet indiril

meli degil miydi? ... De ki : §i.iphesiz Allah ·bir a yet indinneye Kadir'dir. 
Ne var ki, onlann pek ~ogu >bunu bilmezler ... l> 

Bu ayet-i kerime'de Halk Teala Ha.kk'l tekzib eden, O'na kai"§I ge~ 
len ve kendi nesillerinin gormesi ile bitecek olan harikalar taleb eden
lerin sozlerini hikaye ediyor. Sonra bu istekleri yerine getirilirse onun 
ar~as1pda gizli olan ger~ekleri .belirterek kalblerine dokunuyor. Bun
dan sonra gelecek olan Allah'm aza,bl ve helakidir. ~i.iphesiz ki, Allah 
ayetler indirmeye Kadirdir. Ne var ki, Rahmet-i ilahi bu ayetlerin in
memesini icab ettirmektedir. Hikmet-i Rabbani de onlann bu istekle
rinin yerine getirilmemesini gerektirmektedir ... 

Ve bir de ayet-i kerime, onla.r1 bu k1s1r ve dar dii§iince kahplan i~e
risinden al1yor, engin kainat ummamna gotfuiiveriyor. Evet ~evrele
rinde bulunan bfiyfik ayetlere. istedikleri harikala.nn yarunda ~Ok ClllZ 

kalacag1 delillere. Kendilerinden sonra da gelecek olan nesillerin, ken
dilerinden onceki nesiller gibi her zaman kal"§l kar§Iya bulunacaklan 
devamh kalan sert kainat sahasma ~eviriyor gQzlerini: . 

«Yerde yiiruyen hayvanlar ve kanatlanyla u~an k~lar da ancak 
sizin gibi birer toplulukturlar. Kitab'ta .biz hi~ bir §eyi eksik birakma
dlk. Sonra hepsi toplamp Rablarma getirileceklerdir.» ... 

Bu, ger~ekten deh§etengiz bir hakikattlr. · 0 gi.in bile 'bu Araplar 
duzenli hi~bir bilgiye sahip olmamalanna r·agmen i~inde bulunduklan 
dii§lince kallplan ile bu ge~ekleri dii§i.iniip, mii§ahade edebilecek du-
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rumda idiler ... Evet, ~evrelerinde bulunanha§erelerin, ku§lann ve hay
vanlarm topluluklar halindeki birle§imlerini. .. Her toplulugun kendi
sine has bir i§areti, bir plam var. Ger~ekten de bu hakikatm sahas1 son 
derece geni§tir. Be§er bilgisi ne zaman bu konuya dalacak olsa gorii§ 
ufku engindir. Ne var ki, insanlann bilgisi esas itiba.riyle bu ger~egi 
fazlala§tirmaz. Zira bunun yan1s1ra ve ona bagll bulunarak bir _ gayb 
ger~egi yer al1r: Allah'm ledii!vli ilminin her '§eyi ihata etmesi ve Hak 
Teala'nm tedbirinin bii~iin e§yayi kaplamas1. . . i§te gikiip durduk'lan 
ibu hakikatlan mii§ahede etmenin biricik vas1tas1 bu engin ilm-i ilahi'-

· dir· ... 

Gozlerini ve kafalanm dikkatlice olan ve olacak §eylere uzattik
lan zaman her defasmda gormeleri mfunkun bu biiyiik harika kar§I
smda · onlarm istemekte olduklan maddi harikalar ne kadar :basit ve 
c1liz kallr. Kur'an metodu bu ornekte insan f1tr·atm1 varllklarla alaka 
kurmaktan ote bir yere gotiirmuyor. insan f1tratm1n ve varhgin online 
gerii§ pe:ricereleri a~1yor ve bu varllgm kol1lmn~ ve deh§etengiz te'sirle-

, rini insanm benligine ula~t1rmasm1 saghyor. Bunu yaparken insan fit
ratma metafiziki bir diyalektik nazariye talkdim etmiyor. Hatta kelam 
miinaka§·alan gioi islam'm metoduna ayk1n bir miinaka§a tal'Zl da 
ta'kib etmiyor. insam hissi, feifesi veya akli bir noktaya, gotiirmiiyor. 
Yaptlgi sadece insanogluna :pratik varllgm1 gayb ve §ehadet alemleri 
ile birlikte sunmak ve onlan kar§Ihkll olara:k faaliyete sevketmektir. 
Ve kar§Ihkll olarak cevabland1rmalara.. insan f1trat1 kainattaki . bu 
miiessir unsurian al1yor ve onu · benimsiyor. Ne var ki, bunlan allrken 
bir kontrol dairesinde allyor. Karanhklarda ve ko§elerde kaybolup git
mesine de musaade etmiyor .. . Daha sonra ayet-i kerime §U biiyiik de
lillere ragmen . ya1anc1Iann ta'kib ettikleri tutumu belirterek nihayete 
eriyor: 

«Ayetlerimizi yalanlayanlar, · kara!J,llkta kalrni§ sag1r ve dilsizler
dir. Allah kimi dilerse onu saptmr. Ve kimi dilerse onu dogru yola 
koya;r.» ... 

Ve bOylece yalancllarm gel\!ek durumunu ve tabiat1m belirtiyor. 
Onlar, kor ve sagir olarak karanllklarda yiizmektedirler. Bu arada Al
lah'm hidayet ve dalalet konusundaki degi§mez kanunlanm belirtiyor . 

. Bu kanunlarin icab1 olarak gerek hidayet, gerekse dalalet konusu Al
lah'm me§iyyeti ile alakahdtr. Allah'in kullanm yarattig1 f1trata uy
gun olarak tecelli eder. Ve i§te bOylece islam d~uncesinin her konu
daki gorii§ii birbiriyle uygun olarak devam ediyor. Bunun yaniSira da
vet metodundaki aydmhk, dava adamlanruii tak1nmas1 gereken tutum 
belirtiliyor. Dava adanu hareketini bu akideye gore ayarlar. Her zaman 
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ve her nesilde bu a:kide dogrudan dogruya be§er ruhuna hitab_ eder .. . 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, V, 178 - 186). 

--oOo--

40 - De ki : Bana haber verir misiniz, eger uzerinize 
Allah'm azab1 gelse veya size k1yamet gelirse Allah'tan 
ba~kasiru ffil <;aginrSiniZ? Eger sadlklardan iseniz. 

41 - Hay1r, ancak O'nu <;aginrs1ruz da; isterse <;agrr
digmz ~eyi giderir ve siz de ~irk ko~tugunuz e~leri unutur
sunuz. 

42 - Andolsun ki; Biz, senden onceki ummetlere de 
peyg.amberler gonderdik Yalvars1nlar diye, o~an darhk 
ve slkmtiya soktuk , 

I 

43 - Onlar, hi<; degilse k~ndilerine bir azabrmiZ gel-
digi zaman; yalvarmah degiller miydi? Fakat kalblerf kati
la~mi~, ~eytan da onlara yaptiklarmi susleyip · puslemi~li. 

44 - Onlar kendilerine hatirlatilan ~eyleri unutun
ca; -Biz de kendilerine her ~eyin kap1lanru a<;tlk. Nihayet 
kendilerine verilen o ~eyler yuzunden sevinince; onlan, 
ans1zm yakaladlk ve butun umitlerinden mahnlm kald1- · 
lar. 

45 - Ve boylece zulmedenler guruhunun koku kesil.,. __ 
mi~ti. Hamd alemlerin Rabbi olan Ailah''a mahsustur. 
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Allah'm Azab1 Gelip (:!att1~nda 

Allah Teala, kendisinin diledigini yapan, yaratiklan hakkmda di
ledigi. §ekilde tasarrufda bulunan oldugunu; O'nun hukmiinii degi§
tirecek hi~bir §ey olmadigmi, yaratiklanndan O'nun hukmiinu ~evir
meye hi~ kimsenin gucunun yetmeyecegi.ni, O'nun te•k ve ortag1 olma
di~m, kendisinden bir '§ey istenildigi.nde diledigine icabet ettigini ha
ber vermektedir. Bunun i~irtdir ki burada : «De ki : Bana haber ve'fir 
misiniz, eger uzerinize Allah'm azab1 gelse, veya size 1nyamet, gelirse, 
AUah'tan ba§kas1m m1 ~agtnrsm1z? Eger sad1klardan iseniz.» :buyur
maktadir. O'ndan ba§ka hi~ kimsenin bunu def'etmeye gucu yetmeye
cegini bildiginizden dolayt ba§kasmi ~ag1rmazsm1z. Bunun i~in : 
«(Onunla ·birlikte ilahlar edinmenizde) eger sad1klardan iseniz. Ha)Tlr, 
ancak onu ~agmrsm1z da tsterse ~agird1gm1z §eyi giderir ve siz de §irk 
kO§tugunuz §eyleri unutursunuz. » buyurmu§tur. Zanlret zamam O'n
dan ba:§ka hi~ kimseyi ~ag1rmazsm1z. Ve puUanmz, Allah'a ko§tugunuz 
e§ler yokoluverir. Nitekim ba§ka bir ayette de §oyle buyurulmu§tur : 
«Deni~de size bir s1kmb dokununca yalvard1klanmzm hepsi kaybolur. 
Ancak A'llah kahr.» (isra, 67). 

Allah Teala :buyuruyor ki : «Andolsun ki; Biz, senden onceki um
metlere de peygamberler g'Onderdik. Yalvarsmlar (Allah'a dua etsin
ler ve O'na boyun egsinler.) diye, onlan darllk (fakirlik ve ge~im dar
h~na) soktuk. Onlar hi'9 degi.l.se kendilerine bir azablmiZ geldigi (on
Ian bununla imtihan ettigi.miz) zaman; (Bize) yalvarmall (ve Bize 
sanlmah) degi.ller miydi? Fakat kal·bleri (incelme ve boyun egme ye
rine) katlla·§rm§, ~eytan da onlara yapt1klanm (§irk kO§ma ve gunahla
nm) slisleyip plislemi§ti. Onlar kendilerine hatirlablan §eyleri unu
tunca; (yuz ~evirince, unutmu§ gorlinunce ve arkalarma atmca) Biz 
de kendilerine her §eyin (se~tik1eri her §eyden nZik) kapllanm a~lk. · 
(Bu, Allah Teala tarafmdan onlann kufUrlerini bir arttuma ve onlara 
bir mtihlet verme idi. Allah'm hllesinden yine Allah'a s1gmmz.) Niha
yet kendilerine verilen (mallar, ~ocuklar ve nzlklar) yuzlinden sevinin
ce; onlan, ans1·zm (gaflet halinde) yakaladlk ve butiin (haytr) iimit
lerinden mahrum kaldilar (umitlerini kestiler) .>> 

Hasan el-Basri der ki: Allah kimin nzk1m geni§letir de kepdisi
nin imtihan edildigini gormezse; onun s1hhatli bir gor'ii§u yoktur. Allah 
kimin nzk1m daralt1r da o ki§i kendisine yard1m edildigini gormezse; 
onun da s1hhatli bir gorli§ ve akh yoktur. Sonra Hasan el-Basri : «On
lar kendilerine hatirlatilan '§eyleri unutunca; Biz de kendilerine her 
§eyin kap1lanm ~bk. Nihayet kendilerine verilen ylizlinden sevinince; 
onlan ans1zm yakalad1k ve butun iimitlerinden mahrum kald1lar.» 
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ayetini okuyup: Ka'be'nin Rabbma yemin ederim ki; istedikleri ken
dilerine verilip te sonra geri alman kavim, hileleri kar§ili~nda cezaya 
ugratllmt§tlr, demi§. 

Yine ibn E'b'~ Hatim'in rivayetine gore; Katade §oyle demi§tir: Bir 
kavim Allah'm emrine kar§l gelmi§ti. Allah Teala bir kavmi ancak on
larm sarho§lugu, gafleti ve nimet i~inde olduklan zamanda ahp yaka
layiverir. Allah'm nimeti ile gunirlanmaymiz. Allah'm nimeti ile an
cak giinahkar kavimler gururlamr.)) 

( ... ..... ... .... ... ... ... ) 
imam Ahmed der ki: Bize Yahya ibn G1ylan'm ... Ukbe ibn Amir'

den rivayetine gore; Allah Rasulii: Giinahlarma ragmen Allah Teala'
mn blr kula arzulaytp istedigi §eyleri verdigini goriirsen; bll ki bu, onun 
giinahlanm artt1rmakt1r, buyurup «Onlar :kendilerine hat1rlatllan §ey
leri unutunca, Biz de kendilerine her §eyin kap1lanm a\!tlk. Nihayet 
kendilerine verilen o §eyler yiiziinden sevinince onlan anslZln yakaladlk 
ve biitiin iimitlerinden mahrfun kal<War.)) ayetini okudular. Hadisi ibn 
Cerir ve ibn Ebu Hatim, Harmele ve ibn Lehia kanallyla ... Ukbe ibn 
Amir'den rivayet etmi§lerdir. · . 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... Ubade ibn SB.mit'ten riva
yetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §byle buyururdu : Allah Teala bir kav
min kalmasm1 veya geli§mesini dilerse; onlara adalet ve iffet verir. 
Bir kavmin de kokiiniin kesilmesini dilerse; onlara ihanet kapiSlm 3.\!ar. 

Allah Teala : «Nihayet kendilerine verilen o §eyler yiiziinden sevi
nince; onlan yakalad1k ve biitiin iimitlerinden mahrum kald1lar.>> de
dikten sonra «Ve ooylece zulmedenler giiruhunun kokii kesilmi§ti. 
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsUstur.)) bu)Olruyor. 

46 - De ki : Bana haber verir misiniz; eger Allah ku
lagimZI, gozlerinizi ahr ve kalblerinizin us tune· miihiir vu-
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rursa; Allah'tan bW]ka onlan size getirecek ilah kimdir? 
Bak, Ayetlerimi~i nas1l ac~akhyoruz da sonra onlar yiiz ~e-
viriyorlar. ~· 

47 - De kr:: Bana haber verir misiniz; Allah'm azAb1 
size ansiZin veya a~1k~a gelirse; zalimler giinlhundan bW]
ka kimse helake ugratllm1~ olur ·mu? 

48 - Biz, peygamberleri ancak miijdeci ve uyar1c1 
olarak gondeririz. Oyleyse her kim ki inan1r ve ISlah eder
se; artlk onlar i~in korku yoktur. Ve onlar iiziilecek de 
degillerdir. 

49 - Ayetlerimizi yalanlayanlara ise fas1kllk eder 
olmalann.dan dolayl azab dokunacaktlr. 

Peygamberler Ancak Uyanc1 ve Miijdecidirler 

Allah Teala el~isi (s.a.) ne k"itabma kar§I ~1k1p yalanlayanlara; 
ccBana haber verir misiniz; eger Allah kulagmiZI, gozlerinizi (size ver
digi gibi) ahrsa ... » demesini emreder. Zira ccSizi yamtan ve sizin i~in 
kulaklar, gozler ve ka1bler v·areden O'dur.» (Millk, 33). 

Bunun, onlardan me§ru' faydalaruna ile istifadenin men'edilme
sinden ibaret olma.c>I da mfunkiindur. Bunun i~indir ki : ccKalblerini
zin ftstftne mfthftr vurursa.» buyurmU§tur. Nitekim ~a Ayetlerde de 
§oyle buyurmaktadir : ccKulak ve gozlere hukmeden kimdir?» (Yunus, 
31), «Hem bilin ki, Allah §ftphesiz •lti§i ile kalbi arasma girer.» (Enfal, 
24). 

Allah Teala: ccAllah'tan ~ka onlan size getirecek ilah kimdir?)) 
buyuruyor ki, Allah TeAla hunlan sizden soyup aldi~nda, size bunlan 
geri vermeye Allah'tan ba.§ka gii~ yetirecek ibirisi var nud1r?' Haytr, 
Allah'tan ba§ka hit; kimse buna gft~ yetiremez. Bunun i~indir ki; «Bak, 
A.yetlerimizi nasll a~Ikhyoruz.» buyunnu§tur. Yani Allah'tan ~ka il'A.h. . 
olmad1gma, O'nun dl§mda ibadet ettiklerinin batll ve sap1khk olduguna 
delA.let etmek uzere ibunlan beyA.n ediyor, a~Ikhyor ve tefsir ediyoruz. 
«Sonra onlar yiiz r;eviriyor.» Bu a~lklama ile beraber onlar ha!k:tan yftz 
~eviriyorlar ve insanlan, ona uymaktan men'ediyorlar. 

( ........................ ) 
Allah Teala ·buyuruyor ki : «De ki : Bana haber verlr ffilSUuz; 

Allah'm WbJ size (siz onu hissetmeden) ans1zm veya ~~k~ gelirse, 
zAlimler gtmlhtindan ba§ka kimse helake ugratllmi§ olur mu?» Allah'a 
§irk ko§malan yU~ftnden sadece zAlimleri ku§atml§ olur ve §erlki ol-
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makstzm Allah'a ibadet etmi§ olanlar ise kurtulurlar. Onlara korku 
yoktur. Onlar uzillecek de degillerdir. Nitekim ba§ka bir ayette de Allah 
.Teala : <<Iman edenler; imaruanm zuliim ile bula§tmnayanlar, i§te 
onl,ara emniyet vard1r.>> (En'am, 82) buyurmu§tur. 

Allah Teala buyuruyor ki: Biz, peygamberleri ancak (Allah'm1 
iman eden kullanna hay1rlan) mujdeleyici ve (Allah'I inkftr edenleri 
de musibetler ve cezalarla) uyanc1 olarak gondeririz. Oyleyse her kim 
(kalbi onlarm getirdiklerine) inamr ve (onlara uymas1 ile i§lerini) LS

lah ederse; artlk onlar i~in (ilerde ba§larma gelecek §eyler hususunda) 
korku yoktur ve onlar (ge9enlere ve diinya i§lerinden arkalannda bi
raktlklarma) U:zillecek de degillerdir.)) Zira onlarm arkada biraktlkla
rmm velisi, terkettiklerinin koruyucusu da Allah't1r .. 

Allah Teala: <<:Ayetlerimizi yalanlayanlara ise fas1khk eder olma
Ianndan dolayt azab dokunacaktlr.)) buyuruyor ki, peygamberlerin ge
tirdiklerini inkar etmeleri, Alla:h'm emirlerinden ve itaatmdan 9Ikma
lan, haramlanm ve yasaklanm i§lemeleri ve haramlarma dalmalan 
yiiziinden azab onlan ya:kalayacaktlr. 

50 - · De ki : Size, Allah'In hazineleri benim yanrmda
dir, demiyorum·. Ben gayb1 da bilmem. Ve size bir melek 
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oldugumu da soylemiyorum. Ben; bana vahyolunandan 
ba~kas1na uymam. De ki: Hie; gorenle gormeyen bir olur 
mu? Hie; dii~unmuyor musunuz? 

51 - Rablanna toplanacaklanndan korkanlan, sen 
onunla uyar. O'ndan ba~ka.bir dost ve §efaatc;Ilan yoktur. 
Umulur ki sak1nalar. 

52 - Sabah ak~am Rablanna, nzas1ru dileyerek dua 
edenleri kovma. Onlann hesab1ndan sana bir ~ey yoktur, 
senin hesabrndan onlara bir ~ey yoktur ki onlan kovasrn 
da ze:Uimlerden olas1n. 

53 - Biz, boylece onlann bir'kismini bir k1sm1yla de
nedik ki: Aram1zdan Allah bunlara m1 lutfetti? desinler. 
Allah, !?iikredenleri daha iyi bilen degil midir? 

54 - Ayetlerimize iman edenler, sana geldiklerinde 
de ki : Selam size. Rabb1n1z rahmeti kendi uzerine yazd1. 
ic;1nizden her kim ki; bilmeyerek bir fenahk yapar da ar
kasindan tevbe eder ve 1slah ederse; ~uphesiz 0, Gaflir'
dur, Rahim' dir. 

Allah'm Hazineleri Benim Yammda Deg"iJdir 

Allah Teala, el~isi (s.a.) ne §Oyle emrediyor: «De ki: Size, Allah'm 
hazineleri benim yammdadtr, demiyorum.n Ben onlara sahip degilim. 
Onlarda tasarruf eden .de degilim. «Ben gayb1 da bilmem.n Ben demi
yorum ki gayb1 biliyorum. Bu, ancak Allah'm indindendir. Allah'm 
beni mutta.li' ktldJ.!klan dt§mda gaybdan hi~bir §eye muttali' degilim. 
«Ve size bir melek oldugumu da soylemiyorum.n Ben, melek oldugumu 
ileri surmuyorum. Ben, ancak bir be§erim. Allah Teala tarafmdan bana 
vahyolunuyor. Allah beni bununla §ereflendirip bununla bana nimet 
vermi§tir. «Ben, bana vahyolunandan ba§kasma uymam.>> Opdan ne 
bir kan§ ne de daha az olmak uzere ~Ikacak degilim. wDe ki : Hi~ 
gorenle gormeyen bir olur mu?)) Hakk'a uyup ona ileten ile, ondan 
sapan ve ona boyun egmeyen bir olur mu? ((Hi~ dti§tinmftyor musu
nuz?n Bu1 Allah Teala'mn §U sozu gibidir : «Sana Rabbmdan indirile
nin ger~ek oldugunu bilen, hi~ kor gibi midir? ·Ancak ak1l sahipleri 
ibret allrlar.>> (Ra'd, 19). 

Allah Teala : «Rablanna toplanacaklanndan korkanlan sen onun
la uya.r. O'ndan ·~ka bir dost ve §efaat~Ilan yoktur.» Ey Muham-
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· med sen .bu Kur'an ile : «Rablanndan korkarak titreyenlern i (Mii'mi
nun, 57), <<Ra:blanndan korkan ve kotii hesa.btan iirkenler» i (Ra'd, 
21) uyar. 

<< (K1yamet giinii) Rablanna toplanacaklarmdan korkanlan sen 
onunla uyar. (0 giin) senin onlar i<;in dilemi§ oldugun azab hususun
da) bir dost (bir yakmlan) ve §efaat<;Ilan yoktur. Umulur ki sakma
lar.» Allah'tan ba§ka hi~.bir hakimin bulunmayacatp o giinle onlan 
uyar. «Umulur ki sakmalar.» Ve bu diinyada k1yamet giinti ·kendilerini 
Allah'm azabmdan kurtaracak, onlar i\!in sevab1 kat kat arttmlacak 
ameller i§leyeler. 

Allah Teala : «Sabah ak§am Rablanna, nzasm1 dileyerek dua eden
leri kovma.» buyuruyor. Bu s1fatla muttas1f olanlan kendinden uzak
la§tirma. Bilakis onlan, birlikte oturdugun yakm dostlanndan k1l. Ni
tekim ba§ka bir ayette de Allah Teala §oyle buyurur: «Bizi anmasm1 
unutturdugumuz, heva ve hevesine uymu§, haddi a§mi§ kirnselere bo
yun egme.n (Kehf, 28). 

· Allah Teala : «Sa bah ak§am Rablanna (ibadet edip) dua eden
ler ... » buyurmaktad1r. Said ibn el-Miiseyyeb, Miicahid, Hasan ve Ka
tade bununla farz namazlarm kasdedildigini soylemi§lerdir. Bu, «Ra.b
bimz; Bana kulluk edin ki, size kar§Ihgmi vereyim (kabul edeyim) bu
yurdu.» (Gatir, 60) ayeti gibidir.' 

Allah Teala : «Hablanmn nzasm1 dileyerek ... » buyurmaktad1r ki; 
onlar, bu amelleri ile ytice Allah'm nzasm1 dilerler. Onlar, i§lemi§ ol
du:klan ioodet ve taatlarda ihlas sahibidirler. 

Allah Teala: «Onlann hesabmdan sana bir §ey yoktur. Senin he
sabmdan da onla.ra bir §ey yoktur.» buyuruyor ki Nuh (a.s.) da «Al<;ak 
ve ha:kir kimseler sana uymu§ken biz sana iman m1 edecegiz?» diyen
lere cevaben §oyle demi§ti : «Onlann yapmakta olduklan §eyler hak
kmda bir bilgim yoktur. Onlaru1 hesab1 ancak Rabb1ma aittir. Ke§ki 
dii§iinseniz.» (§uara, 112 - 113). Onlarm hesab1 ancak Allah'a aittir. 
Benim hesab1mdan onlara 'bir§ey olmad1g1 gibi, onlarm hesabmdan da 
bana bir §ey yoktur. «Ki onlan kovasm da zalimlerden ola.sm.» 

imam Ahmed de:t"ki: Bize Esoot ibn Muhammed'in ... ibn Mes'ud'
dan rivayetine gore; o, §6y'Ie demi§tir: KureY§'den bir grup.Allah Ra
sulti (s.a.) ne ugrami§tL Onun yanmda Habbab, ibn Eret Suhey.b er
Rumi, Bilal el-Habe§i ve Ammar ibn YR.sir vard1. Ey Muhammed, bun
Iardan ho§nud l}ldun mu? dediler de onlann hakkmda ((Hablanna tqp
lanacaklarmdan korkanlan sen onunla uyar ... Allah §iikredenleri daha 
iyi bilen degiJ midir?>> ayetleri nazil oldu. . 

Hadisi ibn Cerir, E§'as -kanallyla. .. ibn Mes'ud'dan §oyle rivayet 
eder: «Allah Rasulti (s.a.) nun yanmda Suheyb, Bilal, Ammar, Hab-
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bab ve miisliimanlann zayiflarmdan digerleri varken ona, KureY§'ten 
bir grup ugvad1: Ey Muhammed, kavminden bunlara m1 raZI oldun? 
Ara;nuzda.n Allah'm kendilerine nimet verdikleri bunlar m1? Biz, bun
~ara nn uyaca.gtz? Onlan yamndan kov. Onlan kovdugun takdirde 
belki sana uy·a:biliriz, dediler de : {(Sa bah ak§am Rablarma, r1zasrm di
leyerek dua edenleri kovma ... » ve «Biz boylece onlarm bir •kLsmrm bir 
klSmiyla denedik ... » ayetleri nazil oldu. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said ibn Ya:hya ibn Said el-Kat
tan'm ... Habbab'dan rivayetine gore {(Sabah ak§am Rablanna, nza
stm dileyerek dua edenleri kovma.» a yeti hak1knda o, §Oyle . demi§tir : 
Akra' ibn Habis et-Temimi ve Uyeyne ibn Htsn el-Fezari geldiler. Allah 
Rasulii (s.a.) nii Suheyb, Bilal, Ammar ve Habbab ile miisliimanlarm 
zaytflarmdan bir grup i~inde oturur buldular. Onlan Hz. Peygamiber 
(s.a.) in etratmda goriince, kii~iimsediler. Allah Rasulii'ne gelip onunla 
ba§ba§a oturarak dediler ki : {(Biz, bize ayn bir oturma yeri yapman1 
istiyoruz. Araplar bizim iistiinliigiimiizii biliyor. Arap el~ileri sana ge
liyorlar. Araplarm bizi bu kolelerle birlikt~ - gormelerinden utamyoruz. 
Biz sana geldigiinizde onlan bizden ayn oturt. Biz bitirince onlarla di
ledigin kadar otur. Allah Rasulii bu istege pekiyi, dedi. Onlar: Bunu 
bize bir mektup olarak yaz, dediler. Allah Rasulii bir sayfa ile yazmak 
iizere Hz. Ali'nin gelmesini istedi. Biz, bir ko§ede oturuyorduk. Cibril 
gelerek: nSabah ak§am Rablarma nzwnm dileyerek dua edenleri kov
ma ... » dedi. Allah Rasulii (s.a.) sayfayi atarak bizi ~ag1rd1 ve biz de 
onun yanma geldik. Hadisi Esbat kanahyla i.bn Cerir rivayet etmi§tir. 
Anca:k bu . hadis garibtir. Zira ayet mekki olup, ARra' ibn Habis ve 
Uyeyne anca:k hicretten bir sure sonra miisliiman olmmjlardir. 

Sii.fyan es-8evri Mikdam ibn ~iireyh kanahyla ... Sa'd'dan rivayet 
ediyor ki; o, §Oyle demi§tir: Bu ayet, Hz. Peygamber (s.a.) in ashabm
dan altl ki§i hakkmda nazil olmu§tur. ibn Mes'ud onlardand1r. Biz Hz. 
Peygamber (s.a.) e kO§ar, ona yakm olur ve ondan dinlerdik. Kurey§: 
Bunlar1 bizden yakm tutuyor, dediler de : {(S8.ibah ak§am Rablarma, 
nzasrm dileyerek dua edenleri kovma.» ayeti nazil oldu. Miistedrek'in
~e hadisi Hakim de Siifyan kanahyla rivayet etmi§ ve Buhari ile Miis
lim'in §artlanna uygundur, demi§tir. Hadisi ibn Hibban da Sahih'inde 
Mikctam ibn ~iireyh kanahyla tahric etmi§tir. 

Allah Teala buyuruyor ki: {(Biz ooylece onlarm bir ktsm1m bir kts
mlyla denedi·k (imtihan etik) ki; Aram1zdan Allah bunlara m1 lutfet
ti? desinler.>> Peygamberligin b~langtcmda All~h Rasfllii (s.a.)ne tabi 
olanlann ~ogunlugu kadm, erkek, kole ve cariyelerden insanlann en 
zaytflan idi. E§raftan ~ak az ki§i ona tab! olmu§tu. Nitekim Nuh (a.s.) 
un kavmi ona §Oyle demi§ti: {(t~imizde_ sadece_ ayak taJnmmm, ba§lan-
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g1¢,a dti§iinmeden sana uyduklan goziimiiziin oniindedir.» (Hud, 27). 
Rllm krah Heraklius da Etbu Siifyan'a: Ona insanlann zay1flan m1 
yoksa e§rafl rm tabi oldu? diye sorm~; onun Bilakis zaytflan, cevab1 
iizerine de : Onlar peygamberlerin tabileridir. (Onlar peygan'lberlere 
uyanlard1r.) de~ti. 

Kurey§ mii§rikleri, zay1flardan Hz. Peygambere iman edenlerle 
alay ediyor ve onlardan gii~ yetirebildiklerine i§kence ediyorlardl. On
lar diyorlard1 ki: «Ararmzdan Allah bunlara rm lutfetti?» Allah bizi 
b1rak1p da bunlan -§ayet ula§tiklan haytr ise-· hayra ula§tlracak 
degildir. Nitekini onlar: «Bu i~, bir hay1r olsayd1 onlar bizi g~emez
lerdi.» (Ahkaf, 11) demi§lerclir. Yine Allah Teala iba§'ka bir ayette §OY
le . buyurmll.§tur : «Ayetlerimiz kendilerine ~lk<;a okundugu zaman; 

. kiifreden o ·adamlar mii'minlere : Bu iki takrm insanm hangisinin ma
karm daha iyi ve yeri daha giizeldir? · derler.» (Meryem, 73). Allah 
Teala bOyle diyenlere cevab olar·ak §Oyle tbuyurur : ''Onlardan once 
nice nesilleri yok ettik ki, varllk<;a ve gosteri§<;e bunlardan <;ok daha 
iistiindiller.» (Meryem, 74). Onlarm ''Aram1zdan Allah bunla.m rm lut
fetti?» demelerine kar§Ihk ise Allah Teala: I<Allah, §iikredenleri daha 
iyi bilen degil midir?» buyurmu§tur. Allah Teala .sOzleri ile, i§leri ve 
goniilleri (kalbleri) ile Allah' a §iikredenleri en iyi bilen . degil midir? 
Onlan muvaffak k1hp selamet yollarma ula.§tlracak, onlan karanhk
lardan aydmhga <;lkaflacak ve ·kendisine varan dogru yola ula§tlracak
tlr. Nitekim ~lm bir ayette §oyle buyurmu§tUr : 11Bizim ugrumuzda 
miicAhede edenleri el1bette yollannnza eri§tiririz. ~iiphesiz ·ki Allah, 
ihsan edenlerle beraberdir.» (Ankebut, 69). Sahih bir hadiste §Oyle 
buyurulmu§tur: 

·~; J ·Ac:tJl j~ r~1~jJ . ·p:;b·f1~JJ 'Jz.v ,~,. ~, 

Allah Teala sizin suretlerinize ve mallanmza degil, kalblerin.ize ve· 
i§lerinize bakar. · 

ibn Cerir der ki: Bize Kas1m'm ... ikrime'den rivayetine gore; o, 
'''Rablanna toplanacaklanndan korkanlan sen onunla uyar.» ayeti 
hak!kmda §oyle demi§tir: Kafirlerden ve Abdmenaf ogwlannm e§ra
fmdan bir grup, aralarmda Utbe ibn Rabia, §eybe ibn Rabia, Mut'im 
ibn Adiyy, Haris ibn Nevfel ve Karaza ibn Abdamr ibn Nevfel, Ebu 
Talib'e gelerek §Oyle dediler : 11Ey Ebu Talib, karde§in oglu Muham
med kOleleri ve bize kafl§l anla§IDl§ olanlan yamndan kovsa ya. Mu
hakak ki onlar, bi.zilp kolelerimiz ve i§<;ilerimizdir. Boyle yapsaydl bi
zim gonilllerimime daha biiyiik, bizim katlmlZda itaate daha laym, 
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kendisine uymamiZ ve onu dogrulamam1za daha ya:km olurdu. Ebu 
Talib Hz. Peygamber (s.a.) e gelerek onlann .sOylediklerini nakletti 
Orner ibn Hattab (r.a.) §oyle dedi: Onlann ne istediklerini ve bu soz
leri ile nereye varacaklarm1 gormen i~in ke§ki bunu yapsaydm. Bu
nun iizerine Allah Teala : «Rablanna toplanacaklanndan korkanlarl 
sen onunla uyar . .. Alla.li §iikredenleri daha iyi bilen degil mid:ir? )) ayet
lerini indirdi. Onlar : Bilal, Ammar ibn Y~asir, Ebu Huzeyfe'nin kolesi 
salim ve Useyd'in kolesi Sabiha idiler. ibn Mes'ud, Mikdad ibn Amr, 
Mes'ud ibn el-Kari, Vak1d ibn Abdullah el-Hanzali, Amr ibn Abdamr, 
Zu'~-~imaleyn, Mersed 'i'bn Ebu Mersed ve Hamza ibn Abdiilmutta
lib'in dostu Ebu Mersed'in miittefikleri iqiler. Bunlar ve benzeri miit
tefikler ile yukarda isimleri say1Ianlar bu kadardlr. Kurey~'in kiifiirde 
ileri gelenleri, koleler hakkmda ise «Biz, bOylece onlann bir kisrn1m bir 
klsm1yla denedik ki : A~m1zdan Allah bunlara rm lutfetti?)) desin
ler .. . >> ayeti nazil olmu~tur. Bu ayet nazil olunca, Orner (r.a.) gele
rek yukarda zikredilen soziinden dolayt oziir · dilemi§ ve Allah Teala 
da: «Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde .. . )) ayetini indir
mi§tir. 

Allah Teala : «:Aye'tlerimize iman edenler, sana gel<ti!klerinde de 
ki: Selam size)) buyuruyor. Onlarm selamlarma, kar§Ihk vermekle on
lara ikramda bulun. Allah'm onlara geni§ ve §iirnullu rahmetini miij
dele. Allah Teala bunun i<;indir ki : «Ra:bb1m1z rahmeti kendi iizerine 
ya:zJdl.)) buyurmu§tur. Lutfu, ihsam ve nimeti olarak kendi nefsine rah
meti vacib kllffil§, yazrnl§br. 

Allah Teala : «1\!inizden her kim ki bilmeyerek bir fenahk ya
par ... » buyuruyor ki seleften birisi : Allah' a isyan eden herkes bilgi
siz, cfl,hildir, demi§tir. 

Mu'temer ibn Siileyman'm ... ikrime'den rivayetine gore o: «i\!i·· 
nizden her kim ki bilmeyerek bir fenahk yaparsa ... )) a yeti hrukkmda : 
Diinya biitiinii ile bilgisizliktir, dem~tir. ikrime'nin bu soziinii ibn 
Ebu Hatim i-ivayet etmi§tir. 

Allah Teal'a buyuruyor ki : «Bundan sonra tevbe eder ve i§lerini 
diizeltir (yapagelmekte oldugunuz kotiiliiklerden doner, onlan atar, 
onlara a:sia donmemeye azmeder ve gelecekte~i i§lerini diizeltirseniz) 
muhakkak ki Allah Teala Gafur'dur, Rahim'dir.» 

im.am Ahmed det ki: Bize Abdiirrezzak'm ... Ebu Hiireyre'den ri
vayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurdular : 
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Allah Teala yaratmaya hukmettiginde kendi katmda Ar§'m U.ze... 
rindeki kitaba §unlan yazd1: «Muhakkak rahmetim gazabtrm yen
mi§tir.n 

Hadisi Buhari ve Miislim tahric etmi§lerdir. Hadisi A'me§ de . .. 
Ebu Hiireyre'den bu §ekilde rivayet etmi§tir. Musa ibn Ukbe ise A'r~ 
ikanallyla Ebu Hureyre'den bu hadisi rivayet eder. Leys ve ba§kalan 
ise hadisi Muhammed ibn Aclan kanallyla ... Ebu Hfueyre'den, o da 
Hz. Peygamber'den rivayet etmi§lerdir. 

ibn Merduyeh, Hakem ibn Eban kanallyla ... ibn Abbas'tan riva
yet ediyor ki; Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmu§lardtr: 

Allah Teala yaratlklar arasmdaki hii·kmunii bitiri.nce; Ar§'m al
tmdan : Muhakkak rahmetim, gazab1m1 ge~mi§tir. Ben merhametlile
rin en merhametlisiyim, yazismi ~Ikanr. Bir veya iki avu~ allr da 
hi~bir hay1r i§lememi§ alan yaratiiklan ate§ten (cehennemden) ~Ika

nr. Bunlaon gozleri arasmda (almlarmda) <(Allrah'm azadlllann ya
Zilldtr. 

Ahdfurezzak der ki: Bize Ma'mer'in ... Selman'dan rivayetine gore; 
o, «R3Jbbnmz kendine rahmeti yazdl.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir : 
Biz, Tevcl.t'da iki sevgi (§efkat) buluyoruz. Allah Teala gokleri ve yeri 
yaratmi·§; yaratlklart yaratmazdan once de yuz rahmet halketmi§, 
sonra yaratiklan vucuda getirerek onlann arasma bir tek rahmet bi
rakmi§ ve doksandokuz rahmeti kendi katmda allkoymu§tur. Onunla 
birbirlerine merhamet eder, birbirlerine §efkat ta§Ir, birbirlerine verir, 
•birbirlerini ziyaret ederler. Onunla deve inler (§efkatinden), onunla . 
inek sevgi ta§tr, koyun meler, ku§lar birbirlerinin pe§isira gider ve 
denizde ballklar birbirini ta'kib eder. K1yamet giinu olunca, Allah 
Teala bu rahmeti katinda olanla birle§tirir. Onun rahmeti en iistlin 
ve en geni§tir. , . 

Bu hadis ·ba§!ka bir kanaldan ve merfu' olarak da rivayet edil
mi§tir. Buna uygun hadisler: «Rahmetim ise her §eyi iku§atml§tlr.n 
(A'raf, 156) ayetinin tefsirinde geni§ olarak yeralacaktlr. 

Hadislerden 1bu ayete uygun dli§enlerden biri §Oyledir : Allah Ra- · 
sulu (s.a.) Muaz ibn Cebel'e §Oyle buyurmu§lardl: Allah Teala'nm 
kullar uzerindeki hakk1 nedir 1biliyor musun? O'na ibadet (kulluk) 
etmeleri, O'na hi~bir §eyle ortak kO§mamalandtr. Sonra §Oyle b~yur-
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' 
dular : Bunu yapt1klannda kullann Allah uzerindeki hakkl nedir? Bi-
lir misin? Onl·ara asla azab etmemesidir. Hadisi imam Ahmed, Kfuneyl 
ibn Ziyad kanallyla Ebu Hiireyre'den rivayet etmi§tir. 

----- i Z A HI ----:---

Niibiivvet Mefhumu 

Bu 'kl'sim; mii§riklere izah edilen peygamberin tabiat1 ve peygam
berligin hakikat1 konusunun devam1 olup --Yukarda baZI orneklerini 
verd.igimiz- harikalar istemleriile binaen serdedilmi§tir. Ayru za
manda peyg·amberler ve peygamberlikler hakkmda cahiliyet d~unce
lerinin - ve genellikle be§eri dii§iincelerin- tashihinin devam1d1r. 
Daha once bu dii§iincelerle, Arap cahiliyyeti ve etraflannda:ki toplu
luklar bozguna ugrarni§lar, o dii§iincelerle peygamberlik ve niibuvvet, 
vahiy ve Rasill hakikatlanndan uzakla§rnl§lardl da hura.felere, evham
lara, efsane ve sap1khklara dalrn1§lard1. Boylece niibuvveti; sihir ve 
kehanetle, vahyi de; cin ve cum1n'la ka~tumi§lardi!.. Art1k peygam
ber denince gaY'btan haber veren, harikalar yaratan, sihir.bazlann yap
rni§ oldugu ve insanlartn ah§ageldigi §eyleri yapan kim.se olarak a:ru
hyorla:rdl. 

Sonra islam akidesi gelerek hakk1 batilm uzerine saldl, zaten yok 
olm.aya mahkfun olan batlll beyninden ytktl, iman dii§iincesini sade
U.ge, at;Ikllga, dogruluga ve ger~eit~ilige kavll§turdu. nubiivvet ve ne.bi 
dii§iincesini; o tiirlu hurate, evham ve dalaletlerden kurtard1. 0 hu
rateler o giinkii biitiin cahiliyyet cemiyetlerinde yayglnla§ffil§tL Ve 
bunlardan Arap mii§riklerinin cahiliyyetine en ya-km olaru da arala
nndaki millet ve cins aynhgma ragmen ehl-i kitab'dan Yahudilerimci 
ve !Hiristiyanlannki idi. Hepsi de niibiivvet ve nebi mefhfununu en 
kotu :bir §ekilde tahrif etmi§lerdi. 

~imdi peygamberlik ve peygamberlerin hakikatlru beyan ettdk
ten, onlan bu iki mefhuma saran her turlu evham ve dala.Ietlerden 
·azade bit §e'kilde insanlara takdim ettikten sonra; Kur'an-1 Kerim: Ta
biati dl:§Inda kala:n her tful:ii SUs ve cazibeden ffiUCelTI'.,1 olan akide
sini insanlara sunmaktadlr ... 

Allah'm insanlara gonderdigi peygam·ber bir b~erdir, o Allah'm 
hazinelerine malik degildir, gaybtan haber vermez, «·ben melegim 
diye» de iddia etmez. Telakkisini ancak Rabbmdan allr ve sadece O'nun 
vahyettigi emirlere tflibi olur. O'nun davetini kabul edenler, Allah'm 
yanmda be§erin en haytrhs1d1rlar. Peygambere farz olan da nfk ile 
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muamele edip, :be§eriyete mes'illiyetini hissettirmektir, kullanna acl
maJl ve onlara magfiret etmeyi Allah'In kendi uzerine alml§ oldugu
nu onlara duyurmakd1r. 

Peygamberin mukellef oldugu husllslardan biri de; ahiret korku
sundan kalbleri iirperenleri ellerinden tutup, takvaya ula§!llalanna 
yardlmc1 olmakbr. Peygamberin vamfesi bu husU.slara inhisar ettigi 
gibi, ~er olma ve vahiy telaltki fltrne yt>nlerinden de peygamberligin 
mahiyeti bundan iba.rettir. Boylece vazife ve mAhiyet baklmmdan pey
gamberlik mefhumu tashih edilmi§ oluyor ki; bununla mucrimlerin 
yolu diger yollardan aynhyor. Halk ile bAtll birbirinden tefrik ediliyor. 
Peygamberin tabiatl ve peygamberligin hakikat1 hakkmdaki evham 
ve kapahhk ~1ga ~lklyor. Mu'minlerle mii'min olmayanlar arasm.daki 
fark da but\in ~1plakh~ ve ger~ekligi ile a~_1kllk kazamyor. 

Kur'an-1 Kerlm -bu hakikatlan beyan ederken, uhlhiyyet haki
katmdan, bu hakikatle peygamberin alakasmdan ve gerek asi gerek
se muti' butun insanlan alakalanndan da/.-bir nebze bahsetmektedir. 
Hem bu ger~ekten, hem de hidayet ve dalaletin tabiatmdan soz et
mektedir. Hidayet ehli, nubiivvet makAnum gorecek goze sahib ol., 
makla beraber da1alet ehlinin g5zti. kordiir. 

Allah; kullanru bagl§lamaJl kendi uzerine alml§tlr ama, bu bil
meyerek g\inah i§leyip, tevbe eden ve ISlah yoluna giden kullar ic;iri
dir ... Mucrimlerin yolunu da aynca beyan etmeyi irade buyurmU§·· 
tur. BOylece inanan bilerek ve bir esasa dayanarak inansm, dalalete 
dii§en de bilerek ve ·bir esasa istinAd ederek dala.Iete d\i§s\in. Ve in
sanlar, ~lkc;a kendi tutumlanm tesbit etsinler. Evham ve tahmin-
lerden uzakla§Smlar. . ' 

KureY§'li m\i§rikler -daha once de ooyledigimiz gibi- Rasulul
lah'm dogrulugund~n §\iphe etmemekle beraber kendisine inana;bil
meleri i~oin bir harika .. gastermesini istiyorlardl. Bu meyanda bazan, 
Safa ile Merve'yi altm'a ~evirmesini, bazan da bu iki dB.gl Mekke'
den uzakla§tlrarak, Mekke'nin civanndaki arazinin verimli, bitkili · ve 
meyveli olmas1ru istiyorlardl! Bazan gaybtan haber vermesini, ne. ola
ca~m bildirmesini, baozan kendine destek olacak bir melegin inmesini, 
bazan da gorebilecekleri bir §e'kilde kendine gokten sahifeleri yaZih 
bir kitab inmesini arzu ediyorlardl. Butiin bunlar, inad ve ISrarlanm 
delillendiren isteklerdi. Ne var ki bu isteklerin asll dogu§ noktas1; ca
hiliyyet devrinde, peygamberlerin ve peygamberlik muessesesinin ~ev
resini sarmi§ olan efsane ve evham Jlgmlanydl. Bunun en yakm or
negi de Ehl-i Kitab'm peygamberlik ve peygamberler · ile ilgili hura- . 
feleriydi. 

Tefstr, C; VI F. 166 
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Ehl-i kitab her turlii gerc;ekleri ac;1k ve sec;ik §ekilde belirten ger
c;ekleri havi kitab1 getiren peygamberlerin yolundan inhiraf ettikten 
sonra bu hurafelere dalmt§lardl.. . 

Muhtelif cahiliyyet cemiyetlerinde, c;e§itli §ekilde gaybtan haber 
. • verme iddiasmda bulunan sahte haberciler bulunur. Bir takrm aldan

ID1§1ar da bunlan tasdik ederler. Bu gaybtan haber verenler arasmda 
sihirbazlar, kahinler, muneccimler ve deliler bulunur. Gaybtan haber 
verenler, gelecekle ilgili §eyleri bildiklerini iddia ederler. Cinlerle "i~e 
ruhlarla alaka kurduklanm, tesbihlerle ve muskalarla, duruar ve zi
kirlerle veya ben:zeri vas1ta ve metodlarla tabiat kanunlarmi lkendi 
·enrlrlerine amade ktldtklar1m iddia ederler. Esas itibariyle bunlann 

. hepsi vehim ve dalalet olmaktan oteye g~mez. Ve birle§tikleri nokta 
quras1d1r. Geriye kalan llie §ekil, nevi, iislub ve merasim balnmmdan 
birbirinden aynlmalan. 

«Sihirle gelecekten haber verme» durumu, umlimiyetle habis ruh
lan kendi emrine alarak hadise ve e§yaya hakim ve m~hule ittila' 
:He olur. Kehanetle haber verme konusuna gelince, umfu:niyetle bu 
konu da tannlarm emrine terkedilmi·§tir. Burada kahin, tannlan dog
rudan dogruya kendi emrine alamaz da dualar ve -zikirlerle onlara 
ya:lvanr ve kendisine uyur veya uyamk anmda mec;hullerin kap1s1m 
ac;masm1 diler. Gerek i§aretlerle, gerek saytklamalarla ru'yasmda 
veya ba§ka tarzda kendmine dogru yolu gastermesini ister. Fakat ge
rek sihirle gaybtan haber vermek, gerekse kehanet yoluyla haber ver
me!k, 'kutsal delilik ve meczubiyet yoluyla gaybtan haber vermekten 
aynhr. Zira sihirbaz ve kahin. ne istedigini bilir. Zikir ve dualarla 
taleb ettigi §eyden neyi kasdettigini anlar. Ama cezbeye tutulmu§ 
veya kendisini kutsal delilige vermi§ olan kimse hic;bir §ey bilmez. Dili 
konu§urken kendisinin farkma varmad1g1 muphem ifadeler 50yler. 
Meczublarla gelecege dair h~ber vermenin yay.gtnl~hgi milletler ara
smda umumiyetle o meczubun soyledigi sozlerin, verdigi i§aret ve ru
muzlann ifadesini bildigini iddia eden bir ac;tklaytcl bulunur. Esid 
Yunan'da bu tip meczublara «manti» ad1 verilirdi. Bunlan ac;tklayan
lar da <<prophet» yani ba§kasl!lm yerine konu§an diye oolandmhrdl. 
i§te A vrupa'hlar, peygamberlik muessesesini ifade etmek i~in umumi
yetle bu kelimeyi kullamr1ar. Kahinlerle meczublann birle§tigi c;ok a·z 
gorillmti:§tiir. Ancak kahinin, m~zubun maksad ve if'adelerini maz
mlin ve rumuzlann1 ac;tklamaxla gorevlendirilmi§ olrnas1 hali miistes
na. Bunun di§I'nda ~ok kere .meczublarla kahinlerin ihtilafa d\i§tUkleri, 
miinaka§~lara daldt'klan goriilmii§tur. Zira ic;timai vazifeleri cemiye
tin dogu'§U ve tabiah ile farkhdlr. Meczub, hic;bir merasim ve adetle 
kayttll degildir: Bir baktma asidir. Kahin ise c;ogunlukla atalanndan 
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ve dedelerinden kalma adetlerin mahkumu olup onlan muhataza ede
rek vazifesine devam eder. Uzak yakm heykellerin ve ma'bedlerin bu
lundugu yerlerde kahr kahinler. Ama meczub i~in boyle bif§ey. bahis 
mevzuu degildir. Meczub ISSIZ yerlerde bulunabilecegi gibi kalabahk-
lar i~erisinde de yer alabilir. . 

Yahudi ~a!bileleri arasmda da hazen peygamberlerin sayiSl art
mi§tir. Onlar da kendi zamanlanna gore bir baklma yakm <;aglar
daki tasavvuf tarikatlanna ve dervi§lerine benziyorlardL Zira baz1 
devrelerde sayilan yiizleri a§ffil§tl. Onlar da kendi cemaatlanna, bu
giinkii dervi§lerin yapt1g,. gibi bir tak1m riyazat me.todunu tatbik edi
yorlardi. Bazen kendi viicudlanm ta'zib edere·k cezbe haline ba§ vuru
yorlardl. Bazen de cezbeye getirecek musiki aletleri dinleyere:k aym 
ha.J.e girmeye ~ah§Iyorlardl. ccKitab-1 Mukaddes'in Birinci Samuel>> oolii-
miinde §6yle deniliyor ~ · 

ccSaul Davud'u elde etmek i<;in el<;iler gonderdi. Peygamberler top
lulugunun gelecege dair haber vel":ffiekle ugra§tiklanm gordiiler. Saul 
de onlann arasmda bulunuyordu ve onlara riyaset ediyordu. Allah'm 
ruhu da Saul'un el<;ileri iizerine .indi. Onlar yine gaybdan haber ver
meye devam ettiler. B~kalan iizerlerine gonderildi. Onlar yine hal
lerinde devam ettiler. 0, elbisesini soydu ve Samuel'in kar§ISmda gayb
dan haber vermeye devam etti. 0 giin ve gece tamamen <;Iplak olarak 
goriindii. »-..: • 

Yine Samuel kitabmda §oyle denilir : ccSen bir tak1m peygarnber
ierden toplu halde oturan topluluklara ,tesadiiJ edeceksin. Onlerinde 
Ud, Ney, Def ve Ruba:b vard1r. Onlar gaybdan haber verirler. Rabbm 
ruhu onlara hullli ederek birlikte gelecekten haber verirler: Sonra da . 
bir ba§ka ad·ama ge~er.» ·· ' 

israilogullannda peygamberlik irsi ·bir san'atti. Babalardan ogul
lam g~erdi. Nitekim krallar ooliimiinde §oyle denilmektedir : . . 

ccPeygamberlerin <;ocuklan E§ia'ya §Oyle dedikleri vakit : l§te bi
zim senin kM§mda durdugumuz yer oras1dlr. Oras1 bize dar goriindu. 
B1rakahm orayi da Urdiin'e gidelim.» · 

«Onlarm hizmet<;ileri vard1. Ve .yer yer kendilerine gelir hizmet 
ederlerdi. Nitekim Davud ve askerlerin rei.sleri hizmetleri i~in Beni 
Esaf'tan ve diger ka:bilelerden Ud'lar ve Rubab'larla, Def'ler <;alarak 
gaybdan haber vermeye <;ali§anlan hizme~i olarak alml§lardl.l> 

i§te bOyle SaTIIll§tl cahiliyyet nizamlarml peygamber ve peygam
berlik miiessesesinin mahiyeti ile alakah benzer bat1l dii§iinceler. Bu . 
cahiliyyetler arasmda semavi dinlerin getirdigi saglam islam . dii§iin
cesinden inhirat etmi§ olanlan da yer ahyordu. Ve halk~ peygamber 
denilince bu nevi §eyled . bekliyorlard1. Bazen ondan gaybdan haber 
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vermesini istiyorlar, bazen de sihir veya kehanet yoluyla. kainat ka
nunlanru te'siri altma almasm1 arzu ediyorlardt. i§te mti§riklerin Ra
stilullah'dan istedikleri §eyler de esas itibariyle bu kaynaklara daya
myordu. Ve bu evhamlan tasvib etmek i~in Kur'an-1 Kerlm'de Rastil
ler ve risaletin tabiati ile alakah miikerrer hiikiimler gelmi§tir. Bu 
ayet-i keri.me de 0 hiikiimlerden birisidir: 

((De ki : Size, Allah'm hazineleri elimdedir veya gayb1 bilirim, de
m.iyorum. Melek oldugumu da iddia etm.iyorum. Ben, a.ncak bana vah
yolunana uyuyorum. De ki : Gorenle gormeyen bir midir? Dii§iinrnii
yor musunuz?» ... 

. Hazreti peygamber o giinkii cahiliyyet cemiyetlerinde yaygm olan 
peygamberlik ve peygamberlerin tabiat1 ile alakah biitiin evh8.mlar
dan uzak, dogrudan dogruya bir be§er olarak kendisini takdim et- · 
mekle emrolunuyordu. Aynca bu akideyi de her tiirlii aldaticihktan 
uzak bir -§ekilde takdim etmesi emrolunmu§tu. Bu ·bir miras degil ... 
Bir iddia da yok ortada ... Sactece bir peygamberin getirdigi bir aki
de ... Peygamber hidayet giiciine sahib degil. Hidayet Allah'tan ... Onun 
yolunu aydinlatan da bu ilahi hidayet ... 

Peygamber, Allah'm va.hyinden ba§ka ·bir §eye tabi degil ... ilahi 
vahiy . bilmedigi §eyleri o'na ogretir. 0 Allah'm hazinelerinin iizerine 
oturmU§, kendisine uyanlara o hazineleri dag1t1ci degil ... Gaybm anah
tarlan da kendisinin elinde degil ki, gelecekte olacak §eyleri kendisi
ne uyanlara bildirsin ... Hem o bir melek de degil ki, istedikleri gibi 
bir melek arkada§ gondersin kendisine ... 0 sadece bir peygamber. Ve 
getirdigi de bu kadar a~Ik. parlak ve sade §ekliyle yalmz ~ma •bu 
akide ... 

Esasen be§er f1tratma seslenen bu akidedir. insan hayatma dog
ru yolu tg6steren, ahirete giden yolda, Allah'a varan nizamda kllavuz
dur o. Ve bu akide, bizatihi her tiirlii siislemeden miistagnidir. Kim 
onu kendi nefsi i~in arzu ederse hak kazamr ona. Ve o, sahib oldugu 
degerlerin en iistiinii olarak belirir. Kim de bu akideyi menfaat pa
zannda bir ah§ veri§ metal olarak kullamrsa onun tabiatmi :kavraya
maz, klymetini anlayamaz. Ve o bir bazine, bir az1k vermez kendisine. 

i§te bunun i~in Rastilullah (s.a.) bu akideyi bu §ekilde insanlara 
takdim etmekle emrolunuyor. Evet bu §ekilde ... Her tiirlii siisten uzak 
olarak. Zira o, siislenmek ihtiyacrm hissetmez. Hem bunun golgesine 
Slgmanlar bilsinler ki, diinya hazinelerine sahib olmayacaklar. Diin
yada bir makam ve riitbe de ge~meyecek ellerine. Ve takva duygusu 
olmadan insanlar arasmda bir ozellige de sahib bulunmayacaklar. 
Zira vardiklan nokta, tercih ettikleri §ey Allah'm hidayetidir. Ve bu 
ise her§eyden iistiin ve her zenginlikten yiicedir : 
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«De ki : Size, Allah'm hazineleri elimdedir veya gayb1 bilirim, · de
miyorum. Melek oldugumu da iddi! etmiyorum. Ben, ancak bana vah
yolunana uyuyorum.n ... 

· Hem bilsin onlar bu akideye, sanhrken aydmllga ve basirete sa
nhyorlar. Karanhktan ve korHikten kurtuluyorlar : 

«De ki : Gorenle gormeyen bir midir? Dii§iinmiiyor musunuz?n ... 
Hem vahye uyma:k ve sadece onu kabullenmek hidayetin ve ba

siretin .kendisidir. Bu hidayetten mahrum olanlar, kendi hallerine bi
rakl.lmJ:§ korlerdir. . . !~te bu !yetin kesin ve a~Ik §ekj.lde belirtmek is
tedigi husfts budur. Bu sahada be§er aklmm durumu nas1ldlr? ts-· 
lam d~iincesinde bu sualin cevab1 gayet basit ve a9Iktlr. Allah Teala'
mn insanogluna sundugu ak1l, hem ilahi vahyi almaya ve hem de bu 
vahyin ifade ettigi manaYl ltavramaya muktedir bir §ekilde yaratil
ml§trr. Zaten onun vazifesi de budur. Eline bir takJ.m firsatlar veri
lerek nur ve hidayet imkanlan sunulmu§tur. Hi~bir taraftan batllm 
sirayet etmesi miimkiin olmayan saglam ol9iilerle zabt u rabt altma 
almmi§ t1r. 

§u kadar var ki; be§er akh, kendi ba§ma buyruk olur da vah
yin emrinden uzakla§Irsa, hi9 §iiphesiz sap1ki1k ve dalaletle yiiz yiize 
gelecek, go~ noksanh~ belirecek, gerc;egi farkedemeyecelk ve kotii 
degerlendirmeye, yanll§ idareye ba§ vuracakt1r. Bir kere bu hatalara 
dii§mesinin asil sebebi, kendi yapiSmm tabiatmda vardlr. Akll; yap1SI 
itibariyle mevcudatl bir ·kiill halinde degil de parc;a parc;a olarak mii
§ahede eder. Tecriibe ede ede, hadiselerle kar§Ila§a k~Ila§a, yiiz yiize 
gele gele ogrenir. Aynca mevcudatl bir biitiin olarak .garmesi ve go
~ ufkunu buna gore ayarlayarak miikemmel hiikiimler vermes.i ve 
bu gorii§ tarzma uygun olarak dengeyi saglayan ve muhtevasm1 geni§
leten bir mzam koymas1 miimkiin olamaz. Binaenaleyh akil, Allah'm 
nizammdan ve dogru yolundan aynlmca tecriibe batakhklanna dalar, 
degi§ik hii:kiimlere ve degi§ik diizenlere ba§ vurur. Fiillerle fiillerin 
kar§Ihgi arasmda bir intizam te'min edemez. Saga sola yalpalayarruk 
c;oker kallr. Ve bu haliyle be§erin biitiin aziz varhklanm: da Yikar. Yiice 
insanllk vas1talanm da yok eder. §ayet akl.l vahyin emrine uyarsa, 
be§eriyet biitiin bu §erlerden kurtulur. Tecriibe ve degi§iklikler; e§ya 
ve madde aleminde aletler ve vasitalar meyanmda kahr.' Esas . itiba
riyle aklm miistakil olmas1 gerektigi sa:ha da bu sahalardJ.r. Ve neti
ce itibariyle vuku bulan ziyan, ruhlar ve biinyelerle alakah degil, mad
deler ve e§ya ile alakah ol ur. 

Bu yanh§ degerlendirmelere ma'ruz kalmasmm bir sebebi de· ya
piSI ve tabiatmm di§mda be§er ·biinyesinin bir takrm kontrolii gerek
tiren duygu ve arzularla me§bu' bultulillltSidlr. Be§eriyetin geli§mesi 
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ve hayatm1 devam ettirebilmesi i~in bu nevi kontrolorlerin vazifesini 
iyi yapmalan gerekir. ~ehvet ve arzular, kendileri i\!in tarunan ha.ddi 
a§mayarak hayatm yok edilip sondiirillmesine vesile olmarnalanru 
saglar. Bu kontrol vazifesini yapan gii~. §iiphesiz ki tek ba§ma be§er 
akll olmayacaktlr. Muhtelif arzu ve isteklerin baskiSI altmda kivra
nan be§er akllmn di§mda ba§ka bir kontrol ve zabtedici giice ihtiy~ 
vard1r. Esas itibariyle be§erin akll da farkh farkhd1r. insanoglu sapik
hga dalmca o kontrol eden giic; tarafmdan korunmall, alnl her tec
riibesinde ona ba§ vurmah, be§er hayat1 ile ilgili konularda ona mii
racaat edere~ hiikum vermelidir. Anca:k boylece tecriibesi ve ve·rdigi 
hukiim dogru olabilir, ta'kib ettigi yon ve hareket mazbut olabilir. 

Be§er aklma bir dogruluk olc;iisii payesini veren ve . ak:Illa vahyi 
her ikisinin de Allah yap1s1 olmas1 miinasebetiyle birle§meleri icab et
tigini kabul ederek aym derecede sananlara gelince : Bunlann istinad 
ettikleri esaslar, bir tak1m kendi cinslerinden olan filozoflarm ortaya 
attl-klan sazlerdir. Yoksa Allah Teala hic;bir za.man ic;in boyle bir§ey 
soylememi§tir. 

Aynca aklm vahye muhtac; olmad1gm1 sayleyenler de, bu konu
da :Allah'm soylediklerinin di§mda §eyler soylemektedlrler. Akh ne 
kadar ilerlemi§ olursa olsun, bir tek be§er ic;in bile bu husU.S bahis 
mevzuudur. Allah Teala vahiy ve risalet miiessesesiyle insanlar iizeri
ne huccetini ikame etmi§tir. Ve bu hucceti be§er akhna dayandirma
mi§, hatta Allah'm yarattl~ ve O'na imam, O'nu tammayi zarfuet ola
rak ka:bul eden insan f1tratma bile~ istinad ettirmemi§tir. Zira Hak 
Teala tek ba§ma aklm sap1tacagm1, yalmz ba.§ma f1tratm dogru yolu 
yitirecegini gayet iyi bilmektedir. Ve en dogru yolu gO.steren k1lavuz 
durumunda olan vahiy olmadan, aklm ve f1tratm kotilliiklerden ko
runma:si miimkiin degildir. Vahiy bir I§Ik bir basiret durumundad1r. 

Felsefenin akh dinden miistagni k1lacagm1 sananlar veya aklm 
meydana c;lkard1g1 ilmin be§eriyeti Allah'm hidayetine muhtac; kllma
yacag-Im iddia edenler, gef\!ekle ve realiteyle hic;bir ilgisi olmayan 'bo§ 
sozler soylemektedirler. Realite bize gasteriyor ki felsefi kliklere veya 
ilmi esaslara dayanarak kurulmu§ olan be§eri sistemler; ne kadar lire
tim ve gelir fazlall~ te'min ederse etsin, refah seviyesini ne kadar 
yiikseltirse yiiseltsin, insanlan en \!Ok bedbahtllga sevkeden en kotii 
hayatl veren sistemler olmU§tur. Hayat imkanlan ve hayat §artlan ne 
kadar geni§ olursa olsun durum aymd1r. Buna mukabil olarak demek is
temiyoruz ki; hayat, ce"haJetin ve tesadufiin eline b1rakllsm. Meseleyi bu 
§ekilde ortaya koyanlar esas itibar.iyle garaz-'kar kimselerdir. Gerc;ek odur 
ki, islam bir hayat sistemidir. Ve be§er aklm1 kendi yap1s1 itibariyle 
sahib oldugu ayi•blardan koruyucu garanti unsurlarma ~hibtir. Bunun 

En' 

y·aJ 
gaJ 
ka: 
ola 
uy: 
ya1 
kOJ 

val 
Ra 
me 
rna 

yer 

gel 
§UI 

diil 
cey 
hkJ 
vm 

mr 
biil 
pra 
nes 
me. 
ba§ 
dev 
mu 
ctas 
dal 
Ku 

~ . . 



En'am. 50-54) HADiSLERLE KUR'AN-l KERIM TEFSiRt 2647 

yamsrra ~hvet ve arzularm yaptig1 bask1lardan ve bunun neticesi do
gan eksiklerden muhafaza eder. Sonra da bir tak1m esaslar yerle§tirir, 
kaideler vaz'eder. Boylece hayat; ilim, bilgi ve tecriibe yolunda dogru 
olarak geli§mesine devam eder. Bunun yams1ra da Allah'm §eriatma . 
uygun olarak pratik hayat imkanlanm saglar. Binaenaleyh pratik ha
yatm bask1sma kap1larak kendi dii§iince ve sisteminden sapmaktan 
korur. 

Allah'm vahyi ve hidayetinin e§liginde ak1l dogruyu goriir. Allah'm 
vahyinden ve hidayetinden uzakla§mca da korle§lr . .Ayet-i kerime'de 
Rasulullah'a sadece vahye uymas1 emredilirken, hemen korliikle gor
meye i§aret edilmesi ve bunun da dii§iinceye sevk eder tarzda sorul
masi bu husU.Sun ifadesidir : 

«Ben ancak bana vahyolunana uyuyorum. De ki: Gorenle gorme
yen bir midir? Dii§iinmiiyor musunuz?» . .. 

Burada aym ayet-i kerime i~erisinde her iki hususun da yan yana 
gelmesi ve birbirini ta'kib etmesi ayn bir mana ifade eder. istenen dii
§Unmedir. Dii§iinmeye te§vik ise bir Kur'an metodudur. Ne var ki bu 
dii§iince, vahyin kontrolii altmda olmahct1r. Ancak o takdirde dii§iin
ceye bir aydmllk ·kilavuzluk edebilir. Yoksa dogrudan dogruya kar.an
llklara dalan, hi~bir deHle ve aydmllk kitaba istinad etmeksizin klla
vuzsuz olarak bilinmezliklere dalan korliik degil ... 

Be§er akl1 vahiy ~er~evesi dahilinde hareket ettigi takdirde dar Sl
mrlar i\!erisinde kalmaz. Hududu geni§ler, sahas1 biiyiir. 0 takdirde 
biitiiniiyle mevcudatm iginde hareketine devam eder. Hem ruhlan, hem 
pratik alemi, hem de gayb ve §ehadet alemini ihtiva eden hayat sah
nesinde ... Vahiy; insan akl1m yanll§ metodlardan, kotii degerlendir
melerden, eksik gorii§lerden, §ehvet ve arzularm meyline kap1lmaktan 
ba§ka hi\!bir §eyden engellemez. Biitiin bunlardan sonra da vahiy, akll 
devamll harekete ve atihma sevkeder. Allah'm insanogluna verdigi bu 
miihim' ve biiyiik vas1tayt ... akh ... Hak Teala insana vahyi Rabbani hi
dayetin kontrolii altmda \!ah§lp geli§mesi i\!in vermi§tir. ~u halde alnl 
dalalete dii§memeli, haddini a§mamahdlr. (Seyyid Kutub, Fi Zllal'il
Kur'an, V, 208 - 218). 

---oOo--- -
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55 - Biz, boyfece ayetlerimizi ac;Ildanz ki; suc;lula
rm yolu sana besbelli olsun. 

56 - De ki : Allah'1 brr.aklp da taptlgmiz bW?ka ~ey
lere tapmaktan men'olundum. De ki: Sizin hevesleriniz~ 
asla uymam. 0 takdirde sapm1~ olurum da hidayete eren
lerden olmam. 

57 - De ki: Ben ~iiphesiz Ra:bb1mdan bir huccet iize
reyim. Siz ise onu yalanladln1z. Sizin acele istediginiz ~ey 
yarumda degildir. Hiikiim; ancak Allah'1ndrr. Dogrusu 0, 
hakk1 haber verir ve 0, ayrrdedenlerin en hayirhsidlr. 

58 - De ki: Acele istediginiz ~ey, benim yanrmda ol
saydl, benimle araniZdaki i~ bitmi~ olurdu. Allah, zalimleri 
c;ok daha iyi bilendir. 

59 - Gayb1n anahtarlan O'nun katmdadrr. O'ndan 
bW?ka kimse bilmez. Karada ve denizde olaru da 0 bilir. 
Bir yaprak dii~mez ki; onu bilmesin. Yerin karanlrldan 
ic;indeki .tek bir tane, ya~ ve kuru miistesna olmamak iize
re her ~ey apac;lk bir kitabtad1r. 

Su~lulann Yolunu Belirtmek t.;in A~tkbyoruz Biitiin Bunlan 

Allah Teala bu A.yetlerde buyuruyor ki : « (HidA.yet ve olgunluk 
yoluna delalet eden hucc~tleri, hak ile miicadele ve hakka kar§l diren
meyi kotiileyen delilleri daha . once ~lkla.dlguru·z ·gibi) Biz, ooylece 
(muhatablann a~1klanmamna ihtiy~ duyduklan) Ayetlerimizi a~1k-
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la.nz ki, (peygamberlere muhalefet eden) su~lulann yolu sana besbelli 
olsun.>> 

Allah Teala buyuruyor ki: uDe ki: ~uphesiz ben Rabb1mdan (0'
nun bana vahyettigi §eriatlna dair) bir huccet \izereyim. Siz ise onu 
(Allah'tan bana gelen ger~egi) yalanladlruz. Sizin acele istediginiz 
(azab) yammda degildir. Hukum ancak Allah'mdir.» Bu i§ler ancako 
Allah'a aittir. Dilerse bu huslista istediklerinizi sizjn i~in ~abukla§tlnr. 
Dilerse kendince bilinen buyuk hikmetlerden dolayi geciktirip te'cil bu
yurur. Bunun i~indir ki «H\ikiim ancak Allah'md1r. Dogrusu 0, hakkl 
haber verir. Ve 0, ayirdedenlerin en hayirhsidir.» buyurmu§tur. 0, hu
kumleri ayirdedenlerin, kullan arasmda hukum verenlerin en hayir
l1Sldir. 

Allah Teala yine buyuruyor ki : «De ki : Acele istediginiz §ey, be
nim yarumda olsaydl, (sizin acele istediginiz §eyin donti§U bana olayd1 
sizin m\istehak oldugunuzu hemen yerine getirirdim de) benimle ara
mzdaki i§ bitmi§ olurd.u. Allah, zalimleri ~ok daha iyi bilendir.» 

Bu ayet ile Buhari ve M\islim'de ibn Vehb kanahyla ... Hz . .Ai§e'
den rivayet edilen §U hadisin aralanru te'lif etmek nas.Il mumktin ola
caktir? Bu hadiste Hz. Ai§e Allah RasiUti (s.a.) ne sormu§: Ey Allah'm 
Rasulu, Uhud g\intinden sana daha zor gelen bir gtin oldu mu? Allah 
Rasulu §Oyle cevab vermi§: Senin kavmindeit oylesi §eylere ugrad1m 
ki Akabe gtinunde onlardan gordiigum c;<>k daha §iddetli ve ag1rd1. 
Kendimi ibn Abd Yaleyl, ibn Abd Killal'e arzetmi'§tim. Onlar, benim 
arzulad.I~m cevab1 vermemi§lerdi. Onlardan ayrllarak y\iziimiin doniik 
oldugu tarafa dogru dii§iinceli bir halde ytirtidiim. Karn-1 Sealib'e va
rmcaya kadar ayi1mad1m. (Orada) ba§Iffil kald1rd1m ve bir de g()rdiim 
ki ·beni golgeleyen bir bulut var. Bir de bakt1m ve gordiim ki Cibril 
(a.s.) orada ve bana §Oyle sesleniyor: Muhakkak ki Allah Teala kav
minin sana olan soziinii, sana verdikleri cevAb1 i§itti. Onlar hakkmda 
diledigini emretmen i~in Allah sana daglann melegini g()nderdi. Dag
larm melegi bana seslenip selam verdi ve §Oyle dedi : Ey Muhammed, 
Allah Teala kavminin sana olan s6ziinii i§itti ve (diledigin) emri bana 
vermen i~in Rabbm ·beni sana gonderdi. Ne dilersin? Dilersen, Ah§eban 
daglanru onlann iizerine kapatlvereyim. Allah RasUlii ise §Oyle bu
yurdu : Bilakis Allah Teala'mn onlarm soyundan Allah'a ibadet eden, 
O'na hi~bir §ey ile orta.k ko§mayanlan ~rkaracagm1 umanm. Hadisin 
lafZl M\islim'indir. Bu hadise gore melek, Allah Rasulii'ne onlara azab 
etmeyi ve onlann kokiinii kaZimayi arzetmi§; Allah Rasulii ise, onlann 
soyundan Allah Teala'nm, Allah'a hi~bir §eyle ortak kO§mayanlan ~~
karacagi iimidi ile bunda acele etmemi§ ve · onlar i~in geciktirme iste
ginde buluruilU§tur. i§te bu hadis ile Allah TeAla'nm bu ayette : «De 
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ki : Acele istedigmiz §ey, benim yammda ols,aydi, benimle aramzdaki 
i§ bitmi:§ olurdu. Allah, zalimleri ~ok daha iyi bilendir.» soztiniin te'lifi 
nas1l olacaktir? Buna -en dogrusunu Allah bilir ya- cevablffil'Z §Oyle 
olacaktlr: Bu ayet-i kerime §ayet Allah Ras·t1lunden istemi§ olduklan 
azabm meydana gelmesi ondan bunu istedikleri s1rada onun elinde 
olsaydi, bunu onlar i~in ger~ekle§tirebileceglne delalet etmektedir. Ha
diste ise onlar i~in azabm vuku bulmasm1 istedikleri yoktur. Bilakis 
daglann melegi bunu · arzetmi§ ve dilerse Ah§eban daglanm onlann 
tizerine ka.patacag1m soylemi§tir. Ah§eban daglan, Mekke'yi gtiney ve 
kuzeyden ku§atan iki dagd1r. Bu sebepledir ki, Allah .Rasulti bu azabm 
hemen yerine getirilmesini istememi§ ve onlara nfk ile muamele etmek 
istemi§tir. 

Allah Teala: <<Gaybm anahtan O'nun katmdad1r. O'ndan ba§ka 
kimse bilmez.» buyuruyor. Buhari der .ki: Bize Abdtilaziz ibn Abdul
lah'm ... 'Salim ibn Abdullah'tan, onun da babasmdan rivayetine go
re; Allah Rasulti §Oyle buyurmu§tur: Gaybm anahtan be§tir. Onlan 
Allah'tan ba§ka hi~ kimse bilmez: wK1y"il.metin (ne zaman kopacag1) 
bilgisi O'nun katmdad1r. Yagmuru indirir, rahimlerdekini bilir, hi~bir 
nefis yarm ne kazanacag1m bilmez, hangi yerde olecegini de bilemez. 
Muhakkak Allah Alim'dir, Habir'dir.» (Lukman, 34). 

6mer'den rivayet edilen bir hadiste Ci'bril, Allah Rasulti'ne bir 
Bedevi §eklinde goriindugtinde; ona islam'1, imam ve ihsam sormu§. 
Allah Rasulti (s.a.) ona soyledikleri i<;inde; be§ §ey var ki onlan Al
lah'tan ba§ka hi~ kimse bilmez, buyurmu§ ve, «Kiyametin (ne zaman 
kopacag1) bilgisi Allah katmdadlr ... » (Lukman, 34) ayetini okumu§tur. 

Allah Teala: <<Karada ve denizde olam da 0 bilir.» buyuruyor ki, 
O'nun yuce ilmi denizde ve karada olan biittin varllklan ku§atmi§tlr. 
Bunlardan hi~ bir §ey, gokte ve yerde bir zerre af;lr1Ig1 dahi olsa hi{!bir 
§ey O'na gizli degildir. ~air es-Sarsari ne gtizel soylemi§ : «Balkanlara 
goriinsiin veya gizli kalsm, O'na zerre bile gizli kalmaz.» 

Allah Teala: «Bir yaprak dti§mez ki onu bilmesin.>> buyuruyor. Can
Slzlardan gelse bile her hareketi bilir. 0 halde hayvanlar hakkmdaki 
bilgisine ne dersin? Bir de hunlar cin ve insan soyundan olan mii:kellef
ler ise. Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle buyurur : <<0, gozle-rin hain
ligini ve gogtislerin gizledigini 1bilir.>> (Gatir, 19). 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm... ibn Abbas'tan rivaye
tinde o, <<Bir yaprak dti•§mez ki onu bilmesin.>> ayeti hakkmda §Oyle 
demi§tir : Denizde olsun, karada olsun; hic;bir yaprak yoktur ki ondari 
dti§eni yazmak tizere onun i{!in gorevlendirilmi§ bir melek olmasm. 

Allah Teala: «Yerin karanhklan i~indeki tek bir tane, Ya§ ve kuru 
miistesna olmamak tizere her §ey apac;1k bir kitabdadir.>> buyuruyor. Mu-
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hammed ibn ishak der ki: Yahya ibn Nadr'dan rivayet edildigine 
g()re ... Abdullah ibn Amr ibn el-As §oyle demi§ : U~iincii yerin altmda 
ve dordiinciiniin iistiinde oyle cinler vard1r ki; onlar size goriinseler 
siz onlarla birlikte hic;bir aydmhk gdrmezdiniz. Bunlar yeryiiziiniin 
dort bir k~esine d~hrlar. Yery.iiziiniin dort bir kO§esinde Allah Teala' 
nm miihiirlerinden bir miihiir vard1r. Onlardan her biri iizerine Allah'm 
gonderdigi bir melek vard1r. Allah Teala onlara katmdakilerden her 
giin bir melek ile «Yamndakileri muhataza et.>> emrini gonderir. 

ibn Ebu HAtim der ki: Bize Abdullah ibn Muhammed ibn Abdur
rahman'm... Abdullah ibn el-Haris'den rivayetinde o, §oyle demi§ : 
Yeryiiziinde bir aga~ ve bir igne yeri kadar hi~bir yer yoktur ki; ISlan
dtgmda tslakhgmi, kurudugunda kurulugunu Allah Teala'ya iletmekle 
gorevli bir melek olmasm: Bu hadisi ibn Cerir de Ebu'l-Hattab Ziyad 
ibn Abdullah kanahyla Malik ibn Sair'den rivayet etmi§tir. 

Yine ibn Ebu Hatim der ki : Ebu Huzeyfe'den anlatlld1gma gore ... 
ibn Abbas : «Allah Teala Nun'u - ·ki 'bu kalemdir- ve levhalan ya
rattL Yaratllnu§ bir yaratlgm son bulmasma, helal veya haram bir 
nzka, iyinin veya giinahkarm ameline (i§ine) varmcaya kadar diinya
nm i§lerini ona yazdl, demi§ ve sonuna kadar {(Bir yaprak dii§mez ki 
onu bilmesin .. . >> ayetini okumu§. 

----- i Z A H I ·- - ---

Burada bilinmesi gereken bir ba§ka incelik daha var. f]oyle ki: 
S1rf a.kli olan e§yayt (mes'eleleri) tam olarak biJmek zordur. Bu gibi 
mes'eleleri ancak hissi ve hayali me..c:;'elelerden tecrid etmeye ah§rm§, 
miicerred ma'kUlati zihninde tasarlamayt ba§aran iistiin seviyede aktlh 
kimseler bilir, kavrarlar ki boyle insanlarm say1s1 azd1r. <(Gaybm anah
tarlan O'nun yamnda, onlan ancak 0 bilir» ciimlesi miicerred strf akli 
bir hiikiimdiir. Boyle bir hiikmii, akh biitiiniiyle kavrayabilen insan 
cidden azdtr. Oysa Kur'an, biitiin ir.sanlar kendisinden faydalansm 
diye indirilmi§tir. Soziin burasmda bir metoddan bahsedelim. Tama
men miicerred akli bir hiikiim (mes'ele) den bahseden kimse; soyledigi 
§eyi herkesin anlamasmi isterse; akli, kiilli hiikmiin kapsamma giren, 
herkesin anlayacag1 hissi bir misal vermelidir ki, o akli kiilli mes'ele 
bU hissi misalle herkes tarafmdan anla§IlSm. i§te bU ayette de bU kaide 
cereyan etmi§tir. Cenab-1 Allah once <<Gaybm anahtarlan O'nun yanm
dadtr. Onlan ancak 0 bilir.>> buyurduktan sonra, miicerred kiilli bir 
ma'kw olan bu hiikmii «karada ve denizdekileri de 0 bilir>> buyurarak 



2652 iBN KESiR (Cilz: 7; Slire : 6 

hissi olan bir ci.iz'i hi.ikiim ile te'kid etmi§tir. Zira ilm-i ilahl'nin bir 
k1snu da, kara ve denizlerde bulunan biiti.in hayvanlarla ilgilidir. in
samn ·his ve hayali, kara ve denizin bi.iyi.ikliigi.ine vak1f oldugu ic;in, bu 
insanca hissolunan hi.ikmi.in zikrolunmas1; kendisinden onceki tama
men akli olan hiikmi.in yiiksek hakikatm1 a~1khga kavll§turur. 

Burada .bir incelik daha bulunmaktadlr. ~oyle ki : Ayette «karaJ> 
kelimesi once «deniz» ise sonra zikredilmi§tir. Bunun sebebi ~udur : 
insan karadaki durumlan, oradaki §ehir, koy, c;ol, dag ve yi.iksek tepe
leri ve bunlarda yeralan bir ~ok hayvan, bitki ve madenleri mi.i~ahede 
etmektedir. Denize gelince; insan aklen oradaki ahvali az bilmesine 
mukabil, hissi ona denizlerde bulunan ilgin~ dururrrlarm kabaca daha 
c;ok oldugunu, uzuruugunun, geni§liginin daha fazla, oralardaki hay
vanlann, mahlukat ti.irlerinin dah:a ilgin~ oldugunu soylemektedir. in
san, haya.linde yukandaki ozellikleriyle deniz ve karayi canlandmr. 
Sonra anlar ki; bi.iti.in o harika ve garibHkler Cenab-1 Allah'm <<Gay;bm 
anahtarlan O'nun yamndad1r. Onlan ancak 0 bilir.» fermamnm kap
samma giren pek ~ok bilgiden sactece basit bir boliimdi.ir. B()ylece de 
bu canh misal; <<Gaybm anahtarlan O'nun yanmdad1r. Onlan ancak 
0 bilir.» ciimlesinin ifade ettigi yi.iceligi takviye etmi§ ve tamamlam1~ 
olur. Allah Teala yer ve denizi zikrederek «Gaybm anahtarlan O'nun 
yanmdadir.» ciimlesini anlamamiZI saglarken bunun pe§inden «O'nun 
ilmi dl§mda bir ya:prak bile di.i§mez» buyurarak deniz ve kara misalini 
daha kolay anlayabilecegimiz duruma getirmektedir. insan kafasmda 
bi.itful yeryi.izfulde bulunan §ehir, koy, c;ol, da:g ve tepeleri canlandmr. 
Buradan dfulyada bulunan sayiSIZ ylldtz ve agac;lan tahayyi.il eder. Son
ra di.i§i.iniir 'ki; yi.ice Allah bir yapra~n klrnildamasmi bile bilmektedir. 
Bu noktada, insan hayali daha c;arp1c1 bir misale; Allah Teala'mn «Ye
r:in karanllklan i·~indeki tek ·bir tane» soziine gec;er. 'Bir tek tane son 
derece kii~i.ikti.ir. Yerin karanllklan ise, nice biiyiik cisimlerin bile 
g()riinmez oldugu bir al'and1r. i§te insan, di.inyamn o geni§ ve bi.iyiik 
karanhklannda bulunan bir tek ki.i~iik tanenin bile Allalh'm ilmi da
hilinde oldugunu ayetin burasmdaki bu ci.imle He duyunca; artlk bu 
misallerle, ak1l ve di.i§iincelerin, derinliklffi'ine varmaktan aciz kald1g1 
<<Gaybm anahtarlan O'nun yanmdadlr. Onlan ancak 0 bilir.» ci.imle
siyle i§aret edHen sonsuz yi.icelik ve biiyiikli.ige tamamen dikkatini v~
mi§ olur. Bu ayette bir §ey daha dikkatimizi c;ekmektedir. Yiice Allah, 
miicerred a:k1lla bilinen mes'eleleri onlann akabinde, hisle bilinenlerini 
zikrederek peki§tirdikten sonra «Ya§ ve kuru ne varsa hepsi ap~lk 
kitabdadir.» buyurara:k tekrar sat ak1lla bilinen mes'elelere donmek- · 
tedir. •. 
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ikinci Mes'ele: Kel~m ulemas1 demektedirler ki: Allah Teala, cev
heri ve arazlan ile bu kainati saglam ve muhkem olarak yaratandir. 
Hal boyle olunca; O'nun bu alemdeki biitiin cevher ve arazlan bilmesi 
gerekir. Filozoflar ise; Allah, sonradan var olan her §eyin kaynag1d1r. 
Kayna~ bilmek, ondan dogan §eyi bilmeyi gerektirir. 0 halde, Cenab-I 
Allah'm sonradan var olan her §eyi bilmesi gerekir, derler. Bu soz Al
lah'm biitiin ciiz'iyyat1 bildiginin en biiyiik delilidir. <;iinkii Allah'm 
kendisinden •ba§ka bii.tiin mevcudatm ba§langiCl oldugu sabit olunca, 
kaynak olma hasebiyle bu ciiz'iyyatm ba§langicl (kaynag1) olmas1 ge
rekir. Bu durumda Allah'm bu degi§iklikleri, zamanla ilgili olan §eY
leri, bunlann boyle olacagmi bilmesi icabeder. 

U~iincii Mes'ele: c<Gaybm anahtarlan O'nun yanmdad1r. Onlan 
ancak 0 bilir» sozii, Allah Teala'nm z1d ve e§ten miinezzeh olduguna 
delalet eder. Bu delaletin izahl da §oyledir : c<Gaybm anahtarlan O'nun 
yamndad1r.» ciimlesi hasr ifade eder. Yani, sadece O'nun yarundad1r, 
ba§kas1run degil demektir. Eger Va~ib'iil-Viicud bir ba§ka varllk bu
lunsaydi; gaybm anahtarlan onun da yanmda bulunmas1 gerekirdi ki, 
bu takdirde <<hasr» (sactece birine ait olma) hali bozulurdu. A.yet-i ke
rime bu konuda Allah'm birligine delalet ederken, akll da bu manada 
ayete yard1mc1 olmaktadlr. ~oyle ki : Eserleri, sonu~lan ve yapl'lanlan 
bilmek; miiessiri, yaparu bilmekten dogmaktad1r. Sonradan olma her 
§eyde ilk miiessir ise, yiice Allah'tlr. 0 halde bilinen her §eyi bilmenin 
ilk anahtan Allah't1r. Ancak, ger~ek anlamda kendisini yalmz kendisi 
bilir. <;iinkii Allah'm gayn §eyler hirer eserdirler. Onlan bilmek, miies
siri bilmek demek olmaz. Bu deHl de g6steriyor ki; gaybm anahtarlan, 
ancak Allah'm yarundad1r. 

( .. .... ... .... ........... ) 
Be§inci Mes'ele: ccAncak a~Ik kita·btadrr.» Burada da iki gorii§ 

vard1r: 1) Bu apac;lk kitab, Allah'm ilminden ba§ka bir §ey degildir. 
Dogru olan da budur. 2) Zeccac der ki: Allah Teala'nm mahlukatl ya
ratmadan once; C<bilinebilecek•> §eylerin keyfiyyetini bir kitabta kay
detmesi miimkiindiir. Nitekim Yii.ce Allah: ((Ne yere ve ne de size isa
bet eden hie; bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan once ap~Ik bir 
kitabta tesbit etmi§ olmayallm.» buyunnaktadir. Boyle bir kitabm baZI 
faydalan vardir. Bunlardan birincisi; Allah Teala e§yfuun ahva.Iini 
Levh-i Mahfuz'a yazmi§tlr ki, melekler Allah'm ilminin derinligini, yer 
ve goklerde hi~ bir §eyin O'nun ilminin di§mda olmadigmi bilsinler. 
Levh-i Mahfuz'da gorevJ.i melekler bundan bir ~ok ibretler ahrlar. <;un
kii onlar, orada kayrdll olan flm-i ilahi ile kainatta olmakta olanlan 
kar§lla§tmp, aradaki uygunlugu gorme imkanma sahibtirler. ikincisi: 
Cenab-1 Allah bu <<Yapra;k ve bir tek tane» yi miikelleflerin dikkatini 
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ahirette sorulacak hesabla§maya ~ekrnek ve diinyada yaptlklan her 
~eyi bildigini haber verrnek i~in zikretrni§tir, dernck de rnfunkiindii.r. 
Bunun bir rnanas1 §Udur : Allah Teala, sevab, ikab ve de teklif ile hi~ 
bir ilgisi olrnayan boyle halleri ihrnal etrnedigine gore; rniikatat ve 
ceza ile ilgisi olan halleri asla ihrnal etrnez. U~iinciisii : Allah Teala, bii
tiin rnevcudatm hallerini bilrnektedir. Bu ilrnin geregi olan mevcudatl 
degi§tirrnek rniirnkiin degildir. Aksi halde Allah'a cehalet isnad etrnek 
laz1rn gelir. Allah Teala biittin rnevcudatm hallerini bOyle bir kitabta 
biitiin tafsilatlyla yazd1gma gore; her hangi bir degi§iklLI{ muhaldir. 
Aksi halde bir yalan soz konusu olur. Hal boyle olduguna gore; biitUn 
e§ya ve hallerin boyle bir kitabta yaz1lrnas1; one alman bir §ey veya 
halin sonraya almmasmm, sonra olaca~ bilinen bir §eyin de one alm
rnasmm rniimkiin olrnad1gmm tam bir izah1 olur. Nitekirn Aleyhis
salatii Vesselarn Efendirniz «K1yarnete kadar olacak olanlarm yaz1ld1gJ 
yazmm rniirekkebi kurumu§tur.» buyurmaktadlr. (Fahreddin Razi, 
Mefatih el-Gayb, XIII, 9 - 12). 

Gaybm Anahtarlan 

Allah Teala'mn zulrnedenleri en iyi bilrnesi ve Uluhiyyet ger~egini 
ifade etmesine giri§ olarak ayet-i kerirne, en derin ve geni§ sa.has1 ile 
tecelli eden bir hakikatl aydmlatrnaya ba§llyor. Gizlenrni§, gaybla or
tiilii sahada ... Allah Teala'nm ilmi her §eyi ihata ettigi gibi, gayb ale
mini de son noktasma kadar ihata etrnektedir. Ayet-i kerime Allah'm 
Ilmini e§Siz bir §ekilde canlandmyor, bu ilmin enginliklerine kadar uza
nan ar;1klarnalar yap1yor : 

«Gaybm anahtarlan O'nun k•atmdad1r. Onlan ancak 0 .bilir. Ka
rada ve denizde olaru bilir. O'nun ilmi d1§mda bir yaprak dahi dii§rnez. 
Yerin karanllklannda olan taneyi, ya§I, kuruyu --ki, apa~1k Kitabta
dir- ancak 0 bilir. » ... 

Bu, Allah'm hududsuz ilrninin geni§ bir tasviridir. Gerek zarnan 
it;inde, gerekse rnekan ir;inde O'nu aciz b1rakacak hi~ bir §ey mevcud 
degildir. Gokte yerde ... Karada denizde .. . Yerin dtbinde, gogiin katlan 
arasmda ... Ya§, kuru, alii ve diri. .. Hi~ bir §ey O'na _e§ olamaz. 

Fakat, bizim ah§ageldigirniz be§eri ifade ile Kur'an-1 Miibin'in hay
retengiz iislub ve ifadesi arasmda mukayese hit; miirnkiin mii? Miicer
red rnanada birbiri ardiSira kelirne dikrnekten ibaret olan bizim iish1-
bumuzla, Kur'an'm ilhamlarla dolu engin ve derin tasvir giicii ne ka
dar farkh!.. 

Insanm hayal giicii, kiSaclk Kur'an ayetlerinin gerisinde h1zla iler
leyerek, bilinen ve bilinrneyen alemleri bir a\}.da a§Iyor, §iihud ve gayb 
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alemine Ula§lyor. Allah'm ilnrinin panltllanm engin kainat sayfalan
nm arasmdan izliyor, gorUlen kainat hududlanm bir ~rrp1da g~ive
riyor. Her tarafdan alnp giden sahne ve manzaralar ile :kar§lla§lrken 
insan vicdam tiril tiril titriyor. G~m1§, hal ve istikbal perdelerini kal
dtrmaya ~all§arak gaybm kapah miihriinii ~ozmek i~in ~1rp1myor. Uzun, 
hem de ~ok uzun merhaleleri bir demde at1ay1p kainatm ufuklanrta ve 
derinliklerine dogru a~lliveriyor... Her §eyin anahtan Allah'm katm
dadir... Kimse bilmez O'ndan ba§ka o alemleri... Karalann bilinmez 
noktalan, denizlerin en derin dipleri Allah'm ilmine tamA.men a~Ikttr. 
Yeryiiziinde yeti§en her aga~tan dii§en yapraklan bilir 0. ~ . O'ndan 
ba§kasl onlan sayamaz bile. ~urda .. . Burda ... Orda ... Dii§en her yap
ragm dii§ii§iinden haberdard1r ilm-i ilahi. .. Yerin kara bagnna attlmt§ 
kapal1 tane O'nun goziinden k~maz. Bu geni§ ve engin lallna.t okyanu
sunda, Ya§ ve kuru her §eyi kontrol eder 0 ... Allah'm alemleri ihata 
eden ilminden hi~ bir §ey gizli ve kapali kalmaz .. . 

Ba§lan dondiiren, akt\lan durduran ger~ekler kiimesidir bunlar ... 
Zamanm derinliklerinden, mekanm enginliklerinden, gorUlen ve gO
rillmeyen alemlerden, bilinen ve bilinmeyen diinyalardan aktanlan bu 
ger~ekler; hakikaten derin, engin ve uzak hedeflere mebni ger~eklerdir. 
insan hayali bu derinli'kleri kavramaktan aciz kahyor. Ama goriiyor
sunuz ya i§te Kur'an onlann hepsini ·birka~ kelime i~inde en ince; k&
mil ve §amil §ekliyle canlandmp gooier online seriyor. 

Dikkat buyurun. En ince noktasma kadar §ahane bir i'caz §ekli
dir bu .. . 

Bu kLSaCik ayet-i kerime'ye hangi taraftan bakarsak bakahm aym 
derecede i'caz1 mii§ahede ederiz. i§te bu i'cazd1r ki, KuT'an'm ana kay
nagmi dile getirmektedir. Once mevzuu itibariyle bu i'caza g6z atahm. 
Dikkatle . baktigimiz zaman ilk anda, bu soziin bir be§er tarafmd:an roy
lenrni§ olamay~ru, be§er damgas1 ta'§Imadigrm hemen g()riiveririz. 
Be§er dii§iincesinin mahsulii olan eserlerde bu gibi mevzulardan saz 
edildigi zaman, bu derece engin ufuklara ula'§ma imkam mevcud de
gildir. Hele mevzu ilmin §funUlii ve ihatasr mevzuu olursa ... Be§er du
§iincesinin mahsullerinde bu mevzulara dair serdedilen husllslarm ayn 
bir ~e§nisi ve tarz1 vard1r. Evvel emirde insanoglunun iizerine dikkat 
sarfettigi hususlan dile getirmesi i~in kendi dii§iincelerinden tamamen 
siynlmasi laz1mdir. insan dii'§iincesi, aga~an dii§en yapragm biitiin 
yeryiiziindeki sayiSml dile getirecek giice sAhi-b midir? Hadd-i zatmda 
bu mesele bile ba§lang1~ itibariyle insanm zihnine gelmez. insan, yer
yiiziindeki biitiin aga~lardan dii§en yapraklarm sayiSmi kendisi i~in 
istidlal vas1trun kllmak iizere izlemeyi hatmna getiremez. Binaenaleyh 
bOyle bir yone ba'§ vuramaz. Ve §iimuUii bilgiyi ifade etmek i~in bu 
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nevi tish1b hususiyetini saglayamaz. Aga~lardan dii§en yapraklarm 
say1srm bilmek ancak Yaratan'a mahsU.Stur. Ve ancak Yarat1c1 dile 
getirir onu. insan du~iincesi, toprag1n kara bagrma terkedilmi§ olan bir 
tohumun iizerinde ne kadar dikkat sarfedebilir? insanoglunun bu konu
da ula:~abilecegi en son bilgi ~kli, topragm kara bagnna atllan taneyi 
gozetlemek ve onun geli§mesini kontrol altma almaktlr. ~u kadar var 
ki, topragm kara bagnna gizlenmi§ olan her taneyi inceleyebilmek 
hi~bir insamn zihninden g~mez. Onun durumu ii'zerinde dikkat sarfet
meyi g()ze almaz. Ve ondan hareket noktrunm alarak aleiD§iimul bilgiyi 
ifade etmeye <;ah§maz. Ger~ek odur ki, topraga gizlenmi§ olan tanenin 
sayisml bilmek ancak Yaratan'a mahsl1stur. Onu ifade etmek de yine 
O'nun §amndand1r. 

«Ya§ ve kuru hi~bir §eY yoktur» .. . 
E}u ifadedeki enginlige bakmlZ. Be§er dii§iincesi .bu husl1sta ne ka

dar dikkat sarfedebilir? insan ak11mn ula§abilecegi en son merhale, 
onunde bulunan ya§ ve kuru e§yidan faydalanmaktlr. Onu ihatall bil
giye delil olarak kullanmaya gelince, ·bu nevi ifade tarZ1 be§er uslubunda 
goriilmii§ ve rastlanml§ degildir. Ya§ ve kuru her §eyi sayan ve bilen 
ve onu dil~ getiren Ya.ratan'd1r. 

insanoglu topragm kara bagrmda gizlenen her tanenin, d~n her 
yapragm, YruJ ve kuru ne varsa her '§eyin a<;1k bir kitabta, korunmu§ 
bir defterde muh8.faza edilmi§ olmasm1 geregi gibi dii§iinemez. Bun
larm ne luzumu vardlr onun i~in? Aynca ne gibi faydalar saglayacaktlr 
ona? Biitiin bunlarm bir defterde kay1dh olmas1 ne mana ifade eder? 
Arrm. her §eyi sayan, tescil eden ve kayda tabi tutan bu miilkiin s8.hibi 
olan Hak Teala'd1r. Kimse O'nun miilkunde O'nun murakabesinden 
uzaJk: kalamaz. O'nun nazarmda; bizim ku~uk g()rdiigumiiz §eyler bu-, 
yfrk, basit gordugumuz §eyler onemli, gizli §eyler a§ikar, me~hilller ma'
lum ve uzaklar yakmd1r .. . 

Bu parlak, g·eni§, derin ve §UmUllu manmra ... Yeryuziindeki bu
tiin ag~lardan dii§en yapraklann, topra~n kara bagnna gomillup giz
lenmi§ bulunan tanelerin ve butiin kainatta mevcud olan Ya§ ve ~uru 
her §eyin te§kil ettigi bir manzara .. . insan du§iincesi ve insanm dik
kati, bu manzarayi kavramaya kafi gelmeyecegi gi!bi bu goz ve ba~la 
da onu anlamas1 miimkun degildir. Allah'm o kendisine has ilminin bir 
biitiin halinde ~1ga ~lkt1g1 bu manzarada O'nun her§eyi kontrol edip 
~e~evre sardlg1 ve butun e§yayt muh8.faza ettigi mii§allede ediliyor. 
Me§iyyet ve takdirinin butful e§yaya taalluk ettigi goriiluyor .. . Buyii
giin ku~uk, zavallmm efendi, gizlinin ~1k, bilinmeyenin bilinir ve 
uzagm yakm gibi oldugu bu manza.ray1.. . ifade ve duygu guciine s8.hib 
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olanlar ve he§er dii§iincesinin hududunu, be§eri iislubun ifacte kudre
tinin s1mrlanm idrak edenler gayet iyi bilirler. Ve be§eri tecriibeleriyle 
bu gibi manzaralann bir insan zihninde dogmayaca~m, bu tarz bir · 
if·adenin he§erin kaleminden <;Ikmayacagmi <;ok iyi ibilirler. Bu konuda 
t·artl§maya girmek isteyenler i<;in i§te meydan. Biitiin be§er sozlerini 
ara§tirsmlar. Buna benzer bir iislub ve ifade giiciine asia rastlayama
yacaklardlr ... 

Gerek hu Ayet-i kerime, gerekse Kur'an-1 Kerim'in ha§ka yerinde 
varid olan buna benzer Ayetler, bu Yiice Kitab'm kaynagm1 bilmek i<;in 
tek ba§ma katidir ... Bu arada bir de bu k1sac1k Ayet-i kerim~'ye bizzat 
ifade giicii ve san'at yoniinden bakahm. Boyle bir fikirle yola <;Iktlgl
nnz zaman insanoglunun ula§masi asia miimkiin olmayan son derece 
bir uygunluk ve giizelligin te§kil ettigi Yiice ufuklarla ka.r§Ila§mz : 

'«Gaybm anah'tarlan O'nun katmdad1r. Onlan ancak 0 bilir» ... 
Uzak mesateler, ufuklar ve mutlak bilinmezliklerin te§kil ettigi 

derinlikler. Zamanm ve mekamn bagnnda ... Ge<;mi§te,· halde ve istik-
balde ... Hayat hadiselerinin i<;erisinde ... Vicdanlarda yer eden inan<;-
lard~ . . . 

«Karada ve denizde olam bilir» ... 
Goriilen alemde ... §funul ve geni§lik ... uzun mesateler ... ufuklar 

ve derinlikler ... Bunlar da bpk1 goriilen alemde kaqlla§Ilan o uzun 
mesateler, ufuklar ve gizliliklerle dolu gayb aleminin derinliklerine uy
gun tarzda ... 

«O'nun ilmi dl§mda bir yapra;k dahi dii§mez» .. . 
C>liim ve yok olma hareketi. .. Hayattan yokluga, yiikseklerden 8-§a

gllara dii§me hali... 
«Yerin karanhklarmda olan taneyi» ... 
Dipten satha dogru geli§en durgunluktan ve gizlilikten patlamaya 

ve dag1lmaya kadar siiren geli§me ve biiyiime hareketi. .. 
«Ya§I, kuruyu ~ki apa<;lk Kitabtad1r- ancak 0 bilir» ... 
Alem§iimul bir ta'mim ... Hayab ve oliimu i<;ine al~:ri, geli§meyi ve 

y1pranmayt ihtiva eden ve biitiin canhlan kaplayan bir ta'mim ... 
Kimdir biitiin ibunl·an, bu en giizel §ekliyle var eden? Bu uygun

lugu ve giizelligi yoktan meydana getiren kimdir? §u kiSa ayetlerden 
biitiin bunlan son derece bir gii·zellikle meydana getiren Allah'tan b~
ka kim olabilir? 

Sonra bir nebze Allah Teala.'mn §U miiharek kavl-i §erif'inin kar
§Ismda durallm. 

Tefsir, C. VI F. 167 
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((Gaybm a.nahtarlan O'nun katmdad1r. O'ndan 'bR§ka kimse bile
mez onu.» 

Burada bir nebze durup ((gayb» kelimesinin ((anahtarlar» ifadesi
nin ve biitiin ounlann ((bilgisini» Allah'm kendisine tahsis edi'§indeki 
hikmetin uzerind'e durallm ... 

§urasl bir hakikattir ki; gayb ger~egi, islam dti§tincesinin en esasll 
unsurlarmdan birisidir. Zira islam akidesi bir ta.raf1 ile de gayb esas
lan uzerine oturur. Hem, Gayb ge~egi iman~n belli ba§h kaidelerinden 
birisidir. ((Gayb» ve !rGaybiyyet» keUmesi, materyalist sistemlerin zu
hurundan sonra son gunlerde -ag1zlarda <;ignenen bir saklz haline gel
mi§tir. Ve kar§Ihk olamk da !dlim» ve !dlmiyyete» tekabtil ettirilmek · 
istenmektedir. Halbuki Kur'l:l.n-1 Kerim ac;1k §ekilde belirtiyor ki, orta
da ((Gayb» denilen bir gerc;ek vard1r ve o gayb1 a~an ((anahtarlari» 
Allah'tan ba§lm kimse bilemez. Yine a<;Ik~a belirttigi husU.Slardan biTisi 
de insana verilen bilginin pek az olu§udur. Allah Teala insana bilgi~ 
den pek . az §eY verirken insanm takat ve ihtiyacm1 <;ok iyi biliyor ve 
bunu degerlendirerek veriyordu. -Allah'm insana be.h§ettigi ilmin ge
risinde- insanlann bildikleri §eyler zandan i·baret olup, zan ise irtsan1 
hic;bir husU.Sta haktan mtistagni k1lmaz. Aynca Hak Teala §U hususu 
da ac;1k §ekilde belirtiyor : Yaratan; ger<;ekten bu kainat1 yoktan ya
ratmi§, l{ainat manzumesi i<;erisinde degi§meyen kanunlar koymu§ ve 
insanogluna da Yaratici'l_llil kainata •koydugu bu kanunlan ara§tlrmasi, 
bir kiSmlll1 kav:ramas1 ve kendi ihtiyac1, ta.kat1 dahilinde o kanunlan 
kullanmas1 i<;in bir tak1m ibilgiler i.hsan etmi§tir. Gerek kti<;iik alemde, 
gerekse buyiik alemde insanoglu Allah'm kainata vaz'ettigi bu kanun
lann bir k1Smm1 ke§fedecek ve ke§fettigi bu ilimler ona son derece bir 
yakin ve giiven i<;erisinde Allah tarafmdan gelen ger<;eklerin yegane 
ge~ek oldugunu 3.\!Iklatacaktlr. Yoksa insanoglunun elde ettigi bu ke
§ifler, Allah'm degi§mez kanunlannm otesinde insan tarafmdan bilin
meyen ((Gayb» gerc;egini a<;Iklayacak degildir. Zira Gayb, oldugu gi'bi 
mec;'huller ummfuu olarak devam edip gidecektir. Aynca insanoglu, Al
lah'm engin ve sonsuz me§iyyetinin mahiyetini ve kainatta bulunan 
her§eyin Allah'a h8.s gaybi olc;tiler dahilinde meydana geli§indeki gerc;egi 
Imvrayamayaca:kt1r .. Yoktan var eden ve Varhklar dunyasma ibraz eden 
§tiphesiz ki O'dur. Butun ·bu husU.Slar, islam akidesinde tam bir uy
gunluk ic;erisinde a<;Ikhk kazanmi§ olup _bu akideden ne§'et eden islam 
dii§iincesi ic;erisinde de yerini aliru§tlr. 

Bu <;ok yonle birbirine uygun ve 'miitekamil hakikatlarm hepsini 
((Golgelerin» ic;erisinde ta'kib ettigimiz metoda uygun olarak a<;Ikla
mamlz gerekecektir. Mumkun oldugu kadar mevzuu ozet olai-ak ver
meye <;ah§aca~z : 

E 

s 
t 

s 

r 

li 

e 

11 
d 
r 
0 

k 
n 
d 
o: 

OJ 
ti 

ir 
§E 
la 
N 

si 

rr. 
bj 



En'am, 55-59) HAD1SLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRt 2659 

Allah Tea.la, Kur'an-1 Kerim'in muhtelif yerleriride mu'minleri tav
sif ederken Gayb'a inamr oldu1klanm da belirtmektedir. Boylece Gayb'a 
inanmayi imamn temellerinden bir temel haline getirmektedir : 

«Elif lam mim. i§te bu kitab. Onda hi\!bir §iiphe yoktur. Takva 
sahibleri i~in hictayetin ta kendisidir. 

Onlar ki gayba inamrlar, namaz1 dosdogru k1larlar, kendilerine . 
r1Z1k olarak verdigimiz §eylerden de infak ederler. 

Onlar ki sana indirilene de senden evvel indirilmi§ ola.nlara da ina
mrlar ve onlar ahirete de yakinen kani'dirler. 

i§te onlar Rablanndan gelen bir hidayet uzerindedirler. Saadete 
erenler de onlard1r.» (Bakara, 1- 5). 

Allah Teala'ya iman bizzat Gayb'a. imand1r .. insanlara klyasla AI- · 
lah'm Zat1 bir Gayb'dan ibarettir. insanlar Allah'a inand1klan zaman 
d~g~dan dogruya Gayb'a inamyorlar demektir. O'nun fiilinin eserle
rini gorurler ama Zat'm1 idrak edemezler. Ve fiillenni:n nas1l ve nice 
oldugunu anlayamazlar. 

Ahirete iman da aym §ekilde Gay.b'a imand1r. insanlara klyasla 
k1yamet gunii de Gayb'drr. K1yamet giiniinden sonra vuku'bulacak ye
niden. dirilme, hesab, sevab ve azab gibi husUslarm hepsi mu'minin inan
d1g1 bir Gayb ruemidir. Mii'min buna sadece Allah tarafmdan bildirilmi§ 
oldugu i\!in inamr. 

Tasdik etmekle imamn tahakkuk ettigi Gayb mefhumu, daha pek 
~ok hakikatlan ihtiva eder ki; Kur'an-1 Kerim, mu'minlerin durumunu 
ve alem§iimill iman akidesini tavsif ederken §oylece zikrediyor: 

«Peygamber ve mu'minler kendi:sine Rabb1 tarafmdan indirilmi§ 
olan §eylere iman ettL Hepsi de Allah'a, O'nun meleklerine, O'nun ki
tablanna ve peygamberlerine iman ettiler. Biz O'nun peygamberlerin
den hi\! birisinin aras1m tefrik etmeyiz. i§ittik ve itaa.t .ettik. Affm1 
dileriz ey Rabb1m1z. Ve donii§ yine sanad1r, dediler.»... (Bakara, 285). 

·Bu ayet-i kerime'de Rasulullah'm ve mu'minlerin hepsinin Allah'a 
iman ettigini ~ki gaybda:n ibarettir- Allah'm Rasillu'ne inzal ettigi 
§eylere iman ettigmi -ki bunlar da bir kiSmiyla gaybdan ibarettir. On
lann ancak bir k1snum Allah peygamberlerine bildirnti§tir- belirtiyor. 
Nitekim bir ba§ka ayet-i kerime'de de §oyle buyuruluyor : 

«0, gayb1 bilendir. Hi\! ·kimseyi gaybma muttali' kllmaz. Ancak Ra
sill'den diledigi k:imse miistesna.» (Cin, 26 - 27). 

Mii'minler, meleklere inamyorlar. ---<Ki, o da bir gaybdiT.- insan 
meleklere dair mevzularda Allah'm bildlklerinin di§mda hiQbir ~ey 
bilmez. Allah'm bildi:kleri de insanm ihtiyac ve takatl nisbetindedir. 
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Tasdik edilmeden imanm mfunki.in olmad1~ bir ba§ka gayb kahyor 
ki, o da kaderdir. insan kader mevzuunda hie; bir§ey bilmez. Sadece 
iman hadisinde zikredilen hususlardan haberdard1r. 

« ... Kadere, hay1r ve §errin O'ndan olduguna ... >> 
~u halde bu varhklar aleminde gayb mefhumu, insam her yonden 

c;epec;evre sanyor. Ge¢mi§ bir gaybd1r. Hal gayblarla doludur. Gelecek 
tamamen gayb perdesiyle orti.ili.idi.ir. insanm kendisi bir gaybdan iba
rettir. insanoglun,un bi.inyesi bir gaybd1r. insanm y~a{hg1 kainatta 
c;evresinde bulunan her §eyi bir gayb orti.isi.i kapatmaktad1r. Kainatm 
dogw_?u bir gaybd1r. Kainatm hareket tarz1 bir gaybd1r. Mahiyeti ve 
muhtevas1 umumen gayblarla orti.ili.idi.ir ... Hayatm dogu§u bir gaybd1r. 
Nas1l geli§ir, nasll hareket eder, mahiyeti neden ibarettir? Hepsi de 
gayblarla orti.ili.i ... insamn bilmedigi §eyler gayb orti.isuni.i te§kil et
mektedir. Bildikleri de hemen hemen aym .. . 

insan mec;hullerle dolu bir (lkyanusta yi.izi.ip gitmektedir. B1rakm 
c;evresini saran biiti.in kainat1 bir kenara, insanoglu §U anda bizzat 
kendi bi.inyesinde cereyan eden §eyleri bilmemektedir. Bir gabyd1r o 
kendisi ic;in. ~u andan sonra gerek kendi bi.inyesinde, gerek c;evresindeki 
kainatta nelerin cereyan ettigini bir kenaTa b1rakallm. Her atom, ato
mun herbir elektronu, herbir hi.icre ve her hi.icrenin boli.imleri insanog
lu ic;in Slrlarla dolu hirer gayb alemidir. 

Her taraf gaybdan ibaret... Bilinmezlikle dolu c;evre. insan akll 
-o klsa omi.irli.i be§er- sadece mec;hullerin bi.iri.idiigi.i bir okyanusta 
yi.izi.ip gitmektedir. Bu engin okyanusun dalgalan arasmda §Uraya 
buraya serpilmi§ ki.ic;i.ik adac1klann te§kil ettigi i§aretlere tutunamk 
ayakta durmaktad1r. ~ayet Allah'm avn ii inayeti olmasa, §ayet Hak 
Teala bu kainatl insanogluna teshir etmi§ olmasa, §ayet Rabbi Zi.ilcelal 
insana bir taklm kainat kanunlanm ogretmi§ olmasa insanoglunun hic;
bir §eye giici.i yetmezdi. Ama bi.iti.in bunlara ragmen insanoglu yine de 
§i.tkretmiyor ... c<Ve kullanmdan '§i.ikredenler c;ok azd1r.>> Hatta §U gi.in
lerde insanlar daha da ileri giderek Allah'm ke§fettigi bir taklm kanun-

, lardan ve kendisine sundugu pek az bilgilerden dolaYI §Jmarmaktadir
lar ... Bazen bu §1mankhgm1 Herleterek ccinsan, kainatta tek ba§ma ka
labilecegini» iddia etmekte ve kendisine yard1m edecek bir ilaha muh
tac olmad1gln1, soylemektedir. Bazen de bu §Imankhgl ona gaybm ye
rine ilmin gec;tigini, artrk di.i§i.ince ve sistemlerde gayb mefhumunun 
yerini ilimlerin aldlgm1 ve bundan sonra ilimle Gaybm asia birle§eme
yecegini ileri si.irmektedir! ilme dayanan akllclhkla gayba dayanan 
akli gori.i§i.in birbirinden tamamen farkh oldugunu iddiaa etmektedir. 

ilmin gayb karl?ISmdaki durumuna k1saca bir goz atallm. Bizzat 
Ademogullanndan baz1 bHginlerin sozleri ve ara§tlrmasmi Alim ve Ha-
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bir olan Allah'm son ve kat'i soz olan Ayetlerini ·belirttikten sonra g6s
terelim. Qtinku Allah insana bilgiden ancak pek azm1 verdigini a~Ik~a 
bildinnektedir. 

«Zaten size az bir ilimden ba§ka:sl verilmemi§tir.» (isra, 85). 
«Onlar, kuruntudan ve nefislerinin arzu ettigi heva ve hevesten 

ba§kasma tabi olmuyorlar. Halbuki, andolsun kendilerine Rablanndan 
o hidayet (rehberi) gelmi§tir.» (Necm, 23). 

Evet, gaybm her turlusu Allah'a aittir ... 
ccGayb'm anahtarlan O'nun yamndadrr. O'ndan ba§kas1 bunlan 

bilmez.» (En' am, 59). 
Evet, butun gayb1 bilen o oldugu gibi, goren de O'dur ... 
Gayb mefhfunu kar§Ismda baz1 bilginlerin sozlerini ve ara.§tlrma

larrm Allah'm kat'i kelam1m tasdik ettirmek i\!in zikretmiyoruz! Ha~ 
ki bir mu'min Allah kelannru insan ·kelamiyla tasdik ettirme ku~uklu
gune dii§SUn. Biz sadece bunu ilim ve gayb mefhumlanru, ilmiyet ve 
gaybiyet terimlerini dillerine dolaylp salnz gibi ~igneyenleri muhake
me etmek ve inandlklan kimselerin sozlerini onlara delil olarak g6ster
mek i~in zikrediyoruz. Onlara sadece ya§Mhklan ~agm ke§fettigi bilgi 
ve killturle donanmi§ olarak hakikatlan anlamaya ~ali§malanru ve ~ag 
di§I geri dii.§iincelere dalmamalanm belirtmek i~in bunlan zikrediyo
ruz. Onlara gaybm da bir ilmi hakikat oldugunu, son tecrubelerin I§lgJ 
altmda ilmin gayb1 tamamen kabul ettigini belirtmek i~in zikrediyoruz. 
Onlarm anlad1g1 manada ilmin Gayb'1 inkar edi§i, cehaletten ba§ka 
bir§ey degildir. . . ilimde he!'§ey.i bilmek sevdas1 onyedinci onsekizinci 
ve bir nebze de ondokuzuncu as1r bilginlerinin ya.§a.d.IgJ bir cehalet 
~ag1d1r. Ama bu cehalet yirminci asmla da ya§ayacak degildir ... 

Qagda§ Amerika'h bir bilgin ccilmin» ula§tigi ccgen;eklerden» §Oyle 
rozediyor: 

ccilimlerin vard1~ sonu~lar, tecriibeye dayanan ger~eklerdir. Bu
nunla ·beraber ilim ·de insarun hayal ve evhamlarrmn te'siri altmda kahr. 
insanm d'ii§iincesmdeki dikkatsizlikleri, elde ettigi neticelere te'sir eder. 
i§te ilmi neticeleri bu hudftd dahilinde kabule §ayan gormek gerekir. Bu 
durumuyla ilmi neticeler de sayr itibariyle bilgi ve tecrubenin srmrlan 
i~erisinde kalmaya mahkumdur. Netice itibariyle ihtimallerle ba§la
makta ve ihtimallerle _rona erfi!.ek durumundadir. ilimde mutlakiyyet 
yoktur. Binaenaleyh elde ettigi neticeler, yakla§Ik neticelerdir. Ol~u ve 
degerlendirmelerde hata ihtinlali her zaman bahis mevzftu olur. Vanla:n. 
sonu\!lar umfunen ferdi kanaatlardir. Ve her zaman artma ve eksilme 
yoluyla ta'dilata ma'rftzdur. Nihai hukum degildir. Bugun goriiyoruz ki, 
kainat bir kanun veya nazariyeye ula§mca ccbugiine kadar ul~tlgimiz en 
son ilmi ger~ekler bunlardir>> diyor ·ve her zaman kap1yr a~Ik b1rak1yor. 
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Qiinkii ilerde bir takrm ta'dilat1 icab ettirecek bilgiler ve ke§ifler or-
taya ~1kabilir.»... . 

Bu oozier, ilmin ula§tl~ ve ula§masl miimkiin olan neticelerin bii
tiinii iizerindeki hakikatlan ozetliyor. Uzun zamandan beri insanoglu, 

· mahdUd vas1talanyla hatta ezel ve ebede k1yitsla ~ok mahdud olan var
hgJ.yla bu neticelere ul~ak i~in ~Irpimyor. Tabiidir ki, elde edilen bu 
neticeler yine insan damgasm1 'ta§Iyacaktlr. insamn kendi varll~ iti
bariyle omrii mahdud oldugu gibi, bu neticelerin de ozellikleri s1mrlld1r. 
Hata ·ve sevaba kabil oldugu gibi, ta'dil ve tebdili de miimkiindiir. 
. Aynca insanlan neticeye ula§tlran belli ba§h vas1ta; tecriibe ve 
k1yast1r. insan once tecriibe eder, .sonra da elde ettigi neticeyi k1yas 

/ yoluyla umllma te§mil eder. K1yas metodu ise - modern ilmin ve ilim 
ehlinin itiraf ettigi gibi- ancak zanni neticelere vardiTan bir metoddur. 
Hi~bir ·zaman kat'i ve nihai hiikmii ifade . etmez. Diger bir metod da 
tecriibe ve istidlal metodudur. Yani tecr·iibeyi biitiin zaman ve mekan
larda tecriibe edilen e§yamn veya varllgm ihtiva ettigi biitiin par~a
lara ta'mim etmektir ki, bu da insanoglu i~in imkans1zd1r. Kat'i neti
celere ula§tlracak biricik metod budur. §u halde yakin ifade eden geT
~ek ve . kat'i neticelere ula§abilmenin yegane yolu, bunlan insanl1ga 
a:~1klayan Allah'm g6stercligi hidayet yoludur. Binaenaleyh Allah'm 
belirttiklerinin gerisinde insanoglunun payma dii§en bilgi, hi~bir §e
kilde yakin mertebesine ula§mayan zanni bilgilerden ibarettir. 

§u da var ki, insanoglunun tamamen zanna dayanan bil.gisinin ula§
tlgl neticelerin de gerisinde insanm etraf1 ~e~evre «gayb» . denilen 
m~hullerle doludur. insanoglunun etrafmda yer alan §U muazzam kru-

. nat~ . . Be§eriyet hala bu kainatm men§ei, mahiyeti, hareket miiddeti, 
hareket §ekli iizerinde tamamen faraziye ve nazariyeler serdedip dur
maktadlr. Kainattaki «zaman mefhllmun, <<mekan mefhumu» kainatm 
bunlarla olan alakas1, bunlann kendi aralarmda olan miinasebeti ve 
kainatm iizerinden gelip ge~en zama:n mefhumu tamamen bilinmezlik
lerle doludur. 

Hayat nedir? Kayna~ neresidir? Nas1l dogmu§tur? Mahiyeti neden 
ibarettir? Geli§mesine nasll deva.m etmektedir? Bunlar iizerinde te'sir 
eden nedir? Hayatm .bu maddi varhklarla ne gibi alakalan vard1r? 
§ayet kainatta enerjiden ve tefekkiirden tamamen farkh bir tabiata sa
hib madde varsa bu nasll bir §eydir? ... 

insan neclir? insam kati maddeden aytran hangi husllslard1r? in
sam diger canlllardan aytran ozellikler nelerdir? insanoglu yeryiiZune 
nas1l gelmi§tir? Yeryiiziinde nasil hiikiimran olmu§tur? insamn e§
yayt ayttdettig! ve hakimiyetine aJd1g1 ana gii~ durumurida olan <cakll» · 
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nedir? Oldukten ve yok olduktan sonra insamn varaca~ en son aktbet 
naslldrr? ... 

. Hatta hatta §U insan denen varllgm bunyesi neden ibarettir? Her 
an insan btinyesinin ic;inde cereyan eden tahlil ve terldb arrieliyeleri 
nasll oluyor. Butun bunlar nas1l meydana geliyor? 

i§te butun bunlar, gaybm at KO§turdugu meydanlardrr. ilim bu 
noktalann e§iginde durur. Zan kabilinden de olsa tercihe §B.yan bir. go
rti§ nakledemez. Nakledilenlerse, sadece faraziye ve ihtim3.llerden iba
rettir. 

ilmin me§glll olmadtgl -sadece bu astrdaki pek az \!ah§malar mtis
tesna- Ulllhiyetin ha:kikatl, melek ve cin gibi Allah'tan ba§ka kimse
nin m~iyetini bilmedigi diger alemlerdeki yaratlklarm ger\!ek yontinu, 
olumuri niceligini, aruretin mahiyetini, hesab ve ceza ger\!egini bir 
kenara brrakallm. .. Bir an olsun butiin bunlan bir yana bm~Jnp bize 
pek yakm olan gayb a.Iemiyle ugra§ahm yeter. i§te bu gay.b alemi kar .. 
§ISmda ilim teslimiyetten ote bi:r§ey .sOylememektedir. Bunun di§ma ~~
kanlar ilim yerine munaka§ayt tercih eden ve samimiyet yerine §Ima
nkliga ·ba§ vuranlard1r. Bir kac; misa'l verelim: 

1 - Kainatm temel yapiSI ve hareketleri : 
Modern ilmin s6ylediklerine gore kainatm temel yapiSiru atom te§

kil etmektediT. Ancak bu alemin yaplSmdaki en ktigiik birligi atom 
te§~l etmei. Atom; protonlaroan, elektronlarO.an ve notronlardan mey- . 
dana gelmi§tir. Proton art1 yUklu elektrik ta§Ir. Elektron ise eksi ytikHi . 
elektrik ta§lr. Notrona . gelince hem art\, hem eksi yUklii elektronlan 
miisavi §ekilde .,ihtiva eder. Atom pa1"9alapmca ele•ktronlar d$llr. Ap
eak .laboratuvarda kesin ve birle§ik hareket tarz1 ta'kib etmez. Elek
tronlar bazen I§Ik dalgalan §eklinde, baz;en de mermiler §eklinde hare
ket eder. Ve elektronlann bu hareket tarz1m, daha onceden tahdid et
mek mumkun degildir. Elektronla;rm tabi oldugu kanunlar, kesinllk 
yerine ihtimallere ibaglld1r. Atom ve atomun ihtiva ettigi mecmualar 
da aym tarzda bir hareket ta'kib eder. 

Bu husllsta huytik matematik ve astronomi bilgini Sir. James Jains 
§Oyle diyor : 

«Aristo imt'i §ekilde tabiatm bir tek yoldan ba§ka hareket . tarz1 
ta'kib etmeyecegini s6yluyordu. Bu yolda daha once c;izilmi§ olan· ~a- · 
run ba§lang~cmdan nihayetine kadar ta'kib· etmesi belirtilen illet ve 
ma'~w arasmdaJki devamh silsileyi ta'ki'b--~eden bir yoldur. Hi~ §Uphesiz 
ld (A) durumundan sonra (B) durumu gelecektir. 

Ancak modern ilmin §U ana kadar soyleyebildigi tek '§ey §Udur. 
(A) durumu:ndan sonra (B) de gelebilir, (C) de gelebilir, ~ (D) de gele- . 
biltr. Veya sayllmas1 gerekmeyen ba§ka haller de. Evet, ilini §Oyle diye-
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bilir. (B) durumunun meydana gelmesi (C) durumundan daha ~ok 
muhtemeldir. Veya (C) nin meydana gelmesi (D) nin meydana gelme
sinden daha fazla ihtimal dairesindedir. Fakat yakinen hangi durum
d~n s~nra hangisinin mutlak §ekilde gelecegini haber veremez. Zira 
ilim, hep ihtimallerden soz ediyor . .A1pa asll soylemesi gereken husus
larda ilim takdirlere baghdlr. Bu takdirlerin durumu nasll olursa ol
sun» ... 

insan ilminin durumu; tecriibelerin son noktasma vard1g1, kaina
tm esasml te§kil eden atarnlarm ke§fedildigi bir devrede bu olursa, 
gayblarla ortiilii Allah'm takdiri kar§ISmda ne olabilir? Ornek olarak 
Radyum atomlanndan <;Ikan I§mlanri, kur§una ve helyuma donii§me
sini ele alahm. Bu -da, tamamen bilinmeyen bir takdirin eline birakil
ml:§tlr. insan ilminin, yamnda durakloolgl ortiilii gayb perdesinin ate
sine terkedilmi§tir : 

«Daha iyi bilinmesi i<;in moodi bir ornek olarak §U misali verelim. 
Bilindigi gibi Rooyum atomlan veya diger l§lk ne§retme kabiliyetine 
sahib maddele~ zamanla parc;alamrlar. Geriye kur§un ve helyum atom
lanndan ibaret bir madde b1rak1rlar. t~te bunun i<;in radyumun kitlesi 
devamh olarak hacmini kaybeder ve zamanla mciyumun yerini kur§un 
ve helyum ahr. Rooyumun azalma oramna te'sir eden umUmi kanun 
~ok garibtir. Radyun1; yeryiizii sakinlerinin azalmasmdaki metodun ay
niSmi ta'kib eder. Dogum olmad1~ zaman canl1lardan herbirisinin oliim 
oran1 ya§hhk dl§mda ba:§ka bir nisbette meydana geldigi zaman ya da 
bir ate§ hattma siirillmii§ bir boliikteki askerlerin yak olmas1 gibi. Bir 
rooyum atomu ozellikle ya'§land1g1 i<;in yok olmaz. Yani hayattan pa
ymi ahp .Omrii doldugu ic;;in olmez. 

Bu gerc;;egi canl1 bir misalle a~Jklayahm. Farzedelim bizim labora
tuvanffilzda iki bin tane radyum atomu var. ilim bize bir sene sonra 
bu radyum atomlanndan ka,(,! tanesinin canh kalac~m soyleyemez. 
Sadece 1998, 1999, 2000 ve ... rakamlarmdan birisini ihtimal dahilinde 
serdeder. En c;;ok tercih edilen ihtimat bu saymm 1999 olmas1d1r. Yani 
2000 ato.rnQ.an bir sene i<;inde yok olan sadece birisidir. 

((Biz bu 2000 atomdan belirtilen ve atomun hangi metodla se~ildi
gini bilemiyoruz. Evvel-emiroe §oyle bir faraziyeye meyledebiliriz : Par
c;;alanan bu atom, elbetteki c;;atl'§maya ma'ruz kalan olmahdlr. Yahut ta 
en fazla lSl derecesiyle kar§lla§an atom olmahd1r. Veya her ikisinden 
de farkh olarak ba§ka bir sebepten bu 2000 atomdan sadece bir tanesi 
sec;;ilmelictir. ~u kadar var ki, biitiin bu faraziyeler dogru say1lamaz. Zi~a 
<;arpi§ma veya lSI derecesinin fazla olma.s1, bir atomun par~alanmas1 
i<;in kafi ise aym 1smm ve c;;ati§manm geriye kalan 1999 atomu da 
parc;;alamas1 icab eder. Ve o zaman basmc1 art1rmakla veya ·ISlyl· fazla-
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la§tlrmakla dogrudan dogruya ve ~rubucak radyum atomunu par~ala
yabilme imkanma sahib olmamiz gerekir. Ancak tabiat bilginleri, bOyle 
bir durumun imkanstz oldugunu a~1k~a belirtiyorlar. Hatta 2000 rad
yum atomundan her yil bir tanesine isabet eden oliiin nisbetinin bir 
kanun mahiyetinde oldugunu ve buna binaen 2{)00 radyum atomun
dan birisinin par~alanmak mecburiyetinde qldugunu belirtiyorlar. I§te 
Ruthford'un 1903 ytlmda koydugu kendiliginden par~alanma nazari
yesi bundan ibarettir.>> 

~u halde ziya ne§reden bir atomun kendi iradesi dt§mda ve ba§ka 
birisinin y6netiminden otede kendiliginden faaliyet icra etmesi gaybi 
trukdirden ba§ka neyle ifade edilebilir. Radyum atomundan ~1kan bu 
l'§Inlarm mahiytini, ne atomun bizzat kendisi ne de insanoglu bilmek
tedir. Aynca bu sozii soyleyen ki§i, bununla in.sanlann g6remedikleri 
ve insanoglu i~in bir gaybdan ibaret olan ilahi takdiri isbat etme ga
yesini giitmemektedir. Aksine bunlan bize nakleden zat, bizzat be§er 
ilminin son olarak buldugu neticelerin basktsmdan k~maya ~ali§arak 
bunlan nakletmektedir. Ancak ka~mtlmasi imkans1z olan gayb ger~egi, 
bizzat o ki§iyi gordiigiimiiz tarzda bir faraz,iye ile meseleleri ~Iklamaya 
zorlamaktadir. 

2 - «Gayb>> ger~egi; bizzat kainatm yaptsmda ve hareketinde go
riildiigii gibi aym kuvvet ve ilmin ula§tlgt aym isbat neticeleri lie ha
yatm ortaya ~1kmas1 ·ve geli§mesinde de biitiin agirligtyla goze ~arp-
maktad!r. · 

.Biyoloji ve 1botanik bilgini Russel Charles Ernest (Frankfurt Uni-
versitesi profesorlerinden) diyor ki : · 

«ChllStzlar diinyasmdan hayatm nas1l dogdugunu anlatabilmek i~in 
pek ~ok nazariyeler vaz'edilmi§tir. Bir ktstm ar~tmctlar, hayatm pro
tein elementlerinin birbiri arasmda toplanmasmdan dogdugunu iddia 
ediyorlar. Baz1 kimseler ileri siiriilen bu nazariyelerin, canliiar alemiy
le cansiZlar alemi arasmdaki a~Ikltgi iyice · kapattigmi kabul ediyorlar. 
Ancak §U ger~egi kabul etmemiz gerekir ki, cans1z bir maddeden canll 
bir varllk meydana getirmek i\!in sarfedilen biitiin enerjiler bO§ bir 
~all§ma olma:ktan oteye gitmemi§ ve sonu tamamen hiisran olmU§tur. 
Bununla beraber Allah'm var1Igm1 inkar eden bir kimsenin, yoktan var 
alan kainatm miicerred manada atomlarm ve elementlerin tesadiif yo
Iuyla birle'§mesinden meydana geldigini s6yleyebilmek i~in direkt delil
ler getirebilme imkam yoktur. Canll protoblazmada mii§ahade ettigi
miz §ekilde hayatm zuhurunu, ·korunmasm1 ve geli§mesini saglayacak 
hi~bir giice sahib degiliz. Herkes hayatm dogu§U hususunda diledigi 
ac;tklama tarz1m se~me babmda hiirdiir ve bu sadece onu ilgilendirir. 
Fak.at bOyle bir harekete tevessiil eden ki§i kendisini Allah'm varllgma 
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inanmruktan ~k daha zor olan ve aklm kalbul etmesi mumkiin olmayan 
daha tehlikeli bir i§e . sokmw~ demektir. Halbuki butUn e§yayi yaratan 
ve idare eden sadece Allah'tlr. 

Ben §Una inamyorum ki, canllhk emaresi ta§tyan her hucre o de
rece girift bir yaptya sahiptir ki, onu anlamak maalesef mumkiin degil
dir. Yeryuziinde bulunan milyon k_ere milyon canll protoblazma, bizim 
du§iince manttgtrmzi susturacak derecede her an Allah'm kudretini g6s
termektedir. •i§te butun bunlardan dolayi ben ~Ik ve kesin §ekilde 
Alla;h'm varhgJna iman ediyorum.n · 

Bu bilginin §ehadetinde bizi en ~ok ilgilendiren husU.s, hayatm hir 
sir olanik ·belirmesi ve geli§mesinin de tipki kainatm d~u ve hare-

. keti gibi, Allah'm gayb perdesine burudugu 'bilinmezliklerden ibaret 
olU§Udur. Bu . hususlarda in:sanoglunun elinden sadece ihtimallere da
yall nazariyeler serdetmekten ba§ka bir§ey gelmez ... Ne kadar dogru . 
.sOyluyor ulu Allah'Im. 

3 - Birka(,! adtm daha ilerleyip insan denen m~hille ula§ma:Ya 
~ah§alrm. insan menisindeki bir atillm a§agt yukan 60.000.000 (mil
yona) yakm canh ihtiva eder. Hepsi de htzllca kadmla'l(l-n rahmindeki . 
yumurtahk.klS'Illlna girer. Hi~ kimse bilmez onlann nastl ve ne §ekilde 
yerle§tigini. Burasi bir gaybdtr insanoglu i~in. Yahut ta gaybm takdir 
ettigi bir husU.stur ki •be§er ilmi oraya kadar uzanamaz. Sadece bu me
selede fonksiyon sahibi iki unsur erkekle kadmdir. Ve onlar da bunun 
ne §ekilde oldugurtu bilmezler. Sonra bu altmi§ milyon c.anh genlerden 
bir tanesi yumurtactgtn I\!erisinde cenini meydana getiren ilkahm te
§ekkillii i~in canh bir hucre meydana getirmek uzere birle§ir. Yumur
tactgm ihtiva ettigi butiin kromozomlar di§i iken, erkek menisinin ih
tiva ettigi kromozomlann bir kiSrm di§i bir klSilll da erkektir. Yumur
tactga giren erkek kromozomlann veya di§i kromozomlarm sayi.Smm 
~kh.lgu, ceninin aklbetini tesbit eder. Erkek veya di§i olmasrm saglar. 
~u •kadar var ki bu, tamamen Allah'm takdirine btrakllml§ ve gaybm 
esrar perdesine ·buriinmii§tiir. insanoglu ne oraYl bilebilir, ne de orada 
bir yetkiye sahibtir . . Hatta ceninin te§ekkilliinu saglayan anne ve ba
balar da farkedeme·zler orasm1. 

«Allah, her di§inin neye gebe kaldigim bilir. Rahimlerin neyi ek
siltip, neyi ziyadele§tirecegini de bilir. Allan katmda her §ey bir Ol\!fi 
iledir. 

0, Gayb'I ve hazm. bilen ~ok buylik ve iistun varl1kt1r.>> (Ra'd, 8-9). 
«Butun goklerin ve yeriri. millkU Allah'rn.dtr. Diledigini yarat1r. 

Diledigi kimseye 'loz evlad verir. Diledigi kimseye de erkelk evlad vetir. 
Yahud da o evl'adlart erkekli di§ili ikizler halinde verir .. Diledigi 

kirn:seyi de klstr btraklr. Muhakkak ki a, Alim'dir, Kadir'dir.>> (~ura, 
49- 50). 
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<<Sizi, analanruzm karmlarmda ii~ karanll'k i~inde bir yaratlll§tan 
sonra diger bir yaratlll§a ~evirip kemale erdiriyor. i§te Rabbm1z olan 
Allah. Millk O'nundur. O'ndan ~ka hi~ bir ilah yolrtnr. Boyle iken 
nasll ~eviriliyorsunuz?» (Ziimer, 6). 

i§te oniimiizde bir «gayb» alenu. Be§er ilmi geliyor ve orada duru
yor. Ve ancak insanoglu mil'adm yirminci asrmda ·bu ac1 ger~eklerle 
kar§Il~abiliyor. Halbuki g~mi§ as1r1a.rda ya§ayan bir tak1m kimseler, 
gayba inanmanm tamamen ilme kar§l bir tutum oldugunu samyor
lardl. Akli prensiblere uy:arak ya§amak isteyen kimsenin, gayb1 ifade 
eden degerlerden kurtularak kendisini ilmin mu'ta.Ianna teslim etme
sini §art kO§uyorlardl. Halbuki i§te §U yirminci as1rda geli§en ilim ... 
Ev~t, be§er ilmi bize diyor 'ki: insanoglunun elde ettigi netiselerin hep
si, ihtimallerden ibarettir. Ve tam mana~nyla mutlak ger~ek hi~ §iiphe
siz insanoglunun oniinde esrara biiriinmU.§ bir gayb muammas1 olarak 
duruyor. 

Gayb ger~egi iizerindeki tbu kiSa ve ozet halindeki temasrmlZl bitir
meden once islam akidesinde, islam d.ii§iincesinde «Gayb» mefhumu
nun iffule ettigi mana iizerinde birka~ ke'lime soyleyelim. 

· Ger~ekten Kur'an-1 Kerlm -ki ·o islam dii§iincesinin ve ne§'et et
tigi islam akidesinin en esash kaynagldlr- bize bildiriyor ki meydan
da gayb ad1 verilen gorillmeyen bir alem, bir de §iihud adl verilen go
riilen alem vardlr. insarun ~evresini saran her §ey,goriilmezlikten ibaret 
olan gayb1 ifade etmez. Aynca insamn faaliyet halinde bulundugu kai
nat kuvvetlerinin hepsi bilinmezli!kler iinvaru i~erisinde gizlenmi§, git
mi§ de degildir. 

Meydanda Allah'm kainata koydugu bir takrm degi§mez kanunlar 
vard1r. «insanoglu» bu degi§mez kanunlardan; kendi takat1 ve ihtiyac1 
nisbetinde yecyiiziinde Allah'm tevdi' ettigi hila.fet vazifesini deruhde 
etmek i~in laz1m olan miktan bilip, kavrayrubilir. Aynca Allah Teala, 
insana bu kadarllk kainat kanunlanm bilme kudretini de bah§etmi§tir. 
Hilatet vazifesini deruhde edebilmek l~in bu kanunlara uygun olarak 
kendi emrinde ~h§maslru saglayan giicii de vermi§tir. Bu sayede in
sanoglunun yeryiiziinii i'man, hayatm geli§mesi ve yeryiiziinden elde 
edilen enerji ve nZiklarla faydalanmas1 saglanmi§tlr:· · 

Biitiinii itibariyle bu degi§mez kainat kanunlanmn yam s1ra Al
lah'm engin ve sonsuz me§iyyeti vard1r. Bu kainat kanunlanm vaz'eden 
her ne kadar 0 ise de, o kanunlar kendisini simrlandirmaz. Bir de bu 
kainat kanunlanru infaz . eden takdir-i ilahi vardlr. :kader meselesi - . 
mekanik ve zaruri bir vas1ta degildir. Yeryiiziinde bulunan her hare-
kete hakim olan kaderdir. · isterse bu harek.et Allah Teala'nm belirttigi 
kanunlara ·uygun §ekilde cereyan etsin. Yeryiiziinde infaz zemini bulan 
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kader meselesi de bir ccgayb» dan ibaret olup mahiyetini hi~ kimse kav
rayamaz. Ve insanoglunun kader mevzuunda serdettigi hususlann en 
ilerisi, zan ve ihtimallerden · ibarettir. Nitekim ihtimaller nazariyesi, 
be§eri bilgilerin de kabul etmek mecburiyetinde kald1g-I bir husustur. 

insanoglunun biinyesinde bir saniye igerisinde milyon kere milyon 
biyolojik ameliyeler olup bitmektedir. Ve bu ameliyeler de insanoglu
nun kendi biinyesinde cereyan etmesine ragmen giiniimiize kadar in
sana 1nyasla bir gayb olmaktan oteye · gidemerni§tir. Bunun yam s1ra 
milyon kere milyon defa ~evresinde balunan kainat i~erisinde ameli
yeler olup bitmektedir. Ve insanoglu bunlann ~ok aZim bilmektedir. 

Gayb alemi hem insamn, hem de kainatm ge~mi§ini ihata ettigi 
gibi her ikisinin bu giinunii ve yanmm da ihata etmektedir. Biitiin 
bunlar, insamn bir kiSrnim bildigi ve hilafet vazifesini yiiklenebilmek 
igin diizenlenmi§ ilmi mu'talar halinde faydalandlgl degi,~mez kanun
larm mevcudiyetine ragmen bulunmaktad1r. 

Ve gergekten ccinsanoglu», bu aleme gelirken kendi arzu ve istegi 
ile gelmemektedir. Bu cihana ayak bast1g1 zaman gerek geli§i ile ilgili 
gerekse gidi§i ile ilgili higbir §ey bilememektedir. Yine insan bu alem
den giderken de kendi arzusuyla gitmemektedir. Ni~in gittiginin ve 
nereye gittiginin tarkmda bile degildir. I§te bOyledir her canl1mn hali. .. 
Ne kadar bilirse bilsin, neler ogrenirse ogrensin biitiin bunlar bu alem
dek zikri g~en vak'alardan hi<; birisini degi§tirmemektedir ve degi§
tiremez de. 

islam rasyonalizmi, <dlme ve gayba» dayah bir rasyonalizmdir. Go
riildiigii gibi ilmin ve realitelerin §ehadetleri ile de gaybm ilimden 
farksiz oldugu anla§Ilmi§tlr. Gayb1 tamamen inkar etmekse, dogrudan 
dogruya cehalettir ki kendi1erine bilgin siisu veren bir tak1m yobaz 
cahiller bu hatayi irtikab etmektedirler. 

Hakikati itibariyle islam r~syor.alizmi, gizli anahtarlanm Allah'
tan ba-§ka kimsenin bilmedigi gayba inanmakla birlikte Allah'm kai
nata vaz'ettigi degi§rnez kanunlan kabul etmeyi birle§tirir ve insanm 
bu degi§mez .kanunlardan sadece kendi haya:tmm devammi saglaya
bilmek i~in bir kiSmim bilebilecegini ·ve onlarla birlikte faaliyet icra 
edecegini kabul eder. Miisliiman; insanoglunun elde ettigi tbilgilere da
yanarak kendi be§eri s1mrlanm a§amayacagi . gibi pratik hakikatlan 
kavramaktan da geri kalmaz. Biitiin bunlara ragmen meydanda, Al
lah'tan ba§ka kimsenin muttali' olmadigi gayb denilen bir esrar per
desi vard1r. Ve ona ancak Allah'm diledigi kimseler, O'nun diledigi mik
tarda muttali' olabilirler. 

Aynca gayba iman, «ferdi» hisden ba§ka §eyleri idrak etmeyen hay
vanhk mertebesinden ahp hisler diinyasmm Simrladigi kiigiik a.Iemden 
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daha buyiik ve daha geni§ mevcudatl idrak edebilme kudretine sahib 
olan insanllk mertebesine geGiren yegane geGittir. Gayba iman, gerek 
btittin mevcudatlil mahiyetiyle ilgili, gerekse bizzat insamn varllgl ile 
alakah dti§iinceler hus,.1sunda uzak bir degi§imin ve ink1labm ifadesidir. 
Mevcudatm bunyesi i\!erisinde son derece engin bir gtice sahib kuv
v~tlerle gerek kainatm ihsas1 gerekse kainat otesi varhklarm kudret ve 
tectbirini kabulle insanogluna son derece ytice bir ufkun ac,:Ih'§l demek
tir. Aynca gayba imanm, be§erin yerytiztindeki hayatl tizerinde de \!Ok 

. btiytik te'sirleri vard1r. Hie,: §tiphesiz ki hislerin dar kahplan ic,:erisine 
s1gmm1§, kuc,:uk bir mekan ic,:erisinde ya&ayan kimse ile basiretin en
gin ufuklarma ac,:Ilmi§ buytik kainat ummamnda ya§ayan, enginler
den ses alan, duygulanan ve ilhamlarla dolan, kendi varhgmm k1sa ve 
mahdud omrii ic,:erisinde idrak ettiklerinden \!Ok daha geni§ oldugunu, 
bilytik bir zaman ve mekan duygusuna sahib oldugunu kavrayan kim
senin hayatl hic,:bir zaman ic,:in aym olmaz. Kainatm otesinde kainat
tan da buyiik, kainatm ondan sudur ettigi, varhgm1 onun varhgmdan 
ald1g1 gizli veya a\!Ik bir gucun varhgma inanan ki§i miisavi olmaz. 
Gozlerin goremedigi, ak11larm kavrayamad1g1 Zat-i ilahiye ile ilgili 
imana sahib alan bir kimseyle oburti aym seviyede olamaz. 

((Gen;ekten de gayba iman; insanoglunun, hayvanlar alerniilden 
yuceli§inin aynh§ noktasm1 te§kil eder. Ancak gtintimuzde bir taklm 
materyalistler --her zaman mevcud alan mate·ryalistler gibi- insam 
zalimane bir hareketle hislerden b~ka bir §eyin mevcftd olmad1g1 hay
vanlar alemine dondurmek istiyorlar. Ve bunun adma da cdlericilik (!) >1 

diyorlar. Halbuki bu, Allah'm mti'minleri korudugu en btiytik musi
bettir. Binaenaleyh, mti'minlerin en mumeyyiz vasf1ru Allah Teala c<on
lar ki gayba inamrlaru §eklinde belirtmi§tir. Hamdolsun ytice Rabblml
zm njmetlerine, yaZiklar olsun Hak'tan donenlere ve yuz ~evirenlere ... » 

Gayb ve ilimden bahseden kimseler, aynca bir de tarihi determi
nizmden c<materyalizmden)) bahsetmekdedirler : Sanki butiin gelecek 
gozler onundeymi§ gibi. Halbuki gtintimtizde ilim §Unu diyor : Meydan
da bir tak1m ihtimaller vard1r, ama determinizm hi~ bir zaman bahis 
mevzuu degildir. 

Ma1x, tarihi materyalizme dayanarak gelecege dair bir tak1m kat'i 
haberler veriyordu. Ama gunumuzde Marx'm verdigi haberler nerede? 
Marx, komtinizmin mutlak §ekilde ingiltere'de hakim olacagm1 belirt
mi§ti. <;unkti ingiltere'nin smai ilerlemenin son derecesine ula§tlgtru 
goruyor bir tarafta kapitalizmin zirveye vardigmi, diger tarafta da 
fakir i§C,:i tabakasmm ayaklar altmda ezildigini ve bunun neticesinin 
mutlaka komtinizm olacagm1 soyluyordu. Fakat komiinizm Marx'm 
aksine olarak sanayi bak1mmdan en geri alan milletler arasmda geli§-
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mi§tir. Mesela Rusya'da, <;in'de ve benzeri illkelerde. Ama hi~bir za
man i~in ilerlemi§ sanayi yapiSma sahib memleketlerde komiinizm ge-
li§memi§tir. · 

Lenin ve ondan sonra da Stalin kesin §ekilde kapitalist diinya ile 
ikomiinist diinya arasmda bir harp ~1kacagm1 onceden haber vermi§ti. 
Ama goriiyorsunuz ki onlarm halefi durumunda olan KurU§~ev her ta
rafta ban§ i<;inde ya§ama sancag1m <;ekiyor. 

Biz bu hususlara uzun uzad1ya yer verecek degiliz. <;iinkii mev
zumuzun ciddiyeti itibariyle bu nevi miinaka§alara yer vermek luzum
suzdur. 

§uras1 bir ger<;ektir ki, meydanda tek bir mutlak hakikat vardlr. 0 
da. gayb hakikatldlr. Bundan sonra geriye ihtimal ve faraziyeler kal
maktadir. Aynca §urasl da bir ger~ektir ki meydanda tek ve kesin bir 
hiikiim vard1r, o da Allah'm hiikmiidiir. Allah neyi emrederse o mey
dana gelir . ve takdir · <;e~evesi dahilinde cereyan eder. Allah'1n takdiri 
ise bizim i~in bir gaylxhr ve onu sadece kendisi bilir. Bununla birlikte 
Allah Teala kainata bir tak1m degi§mez kanunlar koymU§tur, insan o 
kanunlan ogrenebilir ve onlann yard1m1yla yeryiiziinde iiz~rine dii§en 
vazifeyi if a eder. Ancruk her zaman kapiSim Allah'm mutlak hakim olan 
takdirine ve s1rlarla 9-olu bulunan gayba a<;Ik b1rak1r. i§te meselenin 
temeli ve esas1. Muhakkak ki bu Kur'an en dogru olan yola iletir .. ; 
(Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, V, 246 - 266) . 
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61 - 0, kullan iizerinde yegane hakimdir. Ve size, 
koruyucular yollar. Nihayet herhangi birinize oliim ge
lince, elc;:ilerimiz bir eksiklik yapmaksiZin onun ·· canm1 

·ahrlar. 
62 - Sonra onlar, gen;ek mevla1arma dondii.riiliir

ler. Dikkat edin, hiikiim O'nundur. Ve 0, hesab gorenle
rin en siir'atlisidir. 

Kullan Uzerind@ ·Hakim O'dur. 

Allah Terua kullanm geceleyin uykulannda (kendilerinden g~ir
mek suretiyle) Oldiirdiigiinii haber veriyor ki; bu, kii~iik Oliirndiir. 
Nitekim Allah Tea.la ba~a ayetlerde de §Oyle buyurur : «Allah buyur
du ki: Ey isa, seni oldiirecek olan Benim. Seni kendime yiikseltip kal
diracak da .. . Benim.» (Al-i imran, 55), «Allah, oliim amnda ruhlan ahr, 
olmeyeiiin ise uykusunda olmelerine hiikmettigi ki:mselerinkini tutar, 
digerlerini belli bir siireye kadar sahverir.» (Ziimer, 42). Bu ayette biri 
biiyiik ve digeri kiic;iik olmak iizere i 1ki Oliim zikredilip, bu iki oliimiin 
hiikmii de kaydedilmi§ ve: «O'dur, geceleyin sizi kendinizden gec;iren. 
Giindiiziin de ne yaptigJmZI bilir.>> buyurulmu§tur. «Giindiiziin ka
zandigimz amelleri de bilir.>> klsmt bir isti'naf ciimlesi olup Allah Terua' 
mn, yarat1klan gece ve giindiiz siikunet ve hareket hallerinde ihatah 
bir §ekilde bildigme delalet eder. Nitekim ·ba§ka ayetlerde de §Oyle 
buyurur :-«Aramzdan birisi; ister .sOzii gizlesin, ister ~1ga vursun, ister 
geceye biiriinerek gizlensin, ister giindiiziin ortaya c;1ksm hie; fark 
yoktur.>> (Ra'd, 10), «O'nun rahmetindendir ki; dinlenmeniz ic;in ge
ceyi ve lutfedip verdigi nzk1 aramamz ic;in giindiizii yaratmi§tlr. Ta ki · 
~iikrede.Siniz.» (Kasas, 73). «Geceyi bir ortii yaptlk. Giindiizii de mai§et 
vakti klld1k.>> (Nebe!, 10 -11). Burada da §6yle buyuruluyor: <<O'dur, 
geceleyin sizi kendinizden gec;iren. Giindiiziin de ne yapt1grmz1. (ve ka
zandl~zl) bilir. Sonra sizi tekrar kaldmr.>> Bu ayetin tefsirini Miica.
hid, Katacte ve Siiddi; O'dur, geceleyin sizi kendinizden gec;iren, gundii
ziin de ne kazand1~mZI bilir:, sonra sizi giindiiziin tekrar diriltir, §eklinde 
yapnn§lardir. ibn Ciireyc ise Abdullah ibn Kesir'den rivayetle; sonra 
sizi uykunuzda (rii'yada) tekrar diriltir, ac;Iklamasim getirmi§tir. An
cak birinci ~1k.lama daha kuvvetlidir. ibn Merduyeh kendi isnad1 ile ... 
i ,bn Abbas'tan rivayet ediyor ki; Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmU§
lardir: Her insanla birlikte bir melek vardlr. Uyudugu zaman onun 
nefesini ahr. Sonra ona tekrar geri verilir.. Allah Teala onun ruhunu · 
kabzetme (camm alma) izni verirse canrm ahr,. degilse ona geri verir . . 
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i§te «O'dur, geceleyin sizi kendinizden ge~iren.>> ayetinin delalet ettigi 
mana budur. 

«Ta ki, belirli bir ecelin hiikmii yerine gelsin.>> ayetinde insanlar
dan her birerinin eceli kasdedilmektedir. «Sonra (k1yamet giinii) sizin 
don~iiniiz O'nad1r. Sonra ne yaptlgm1z1 haber verece:k (bunlarm kar
§Illgmi verecektir. Eger hay1r iseler kar§Iltk da hay1r; kotiiliik ise kar
§lh~ da kotii alacaktlr). 0, kullan i.i.zerinde yegane hakimdir.l> Her §e
yin hakimi O'dur. Her §ey O'nun celaline ve biiyiikliigune boyun eger. 
<<Ve size karuyucu (melekler) yallar.» insanm bedenini karuyacak me
lekler gonderdigi gibi, anun i§lerini karuyup sayacak melekler de gon
derir. Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r: «Ardmdan ve 
oniinden anu ta'kib edenler vard1r. Allah'm emriyle anu gozetirler.» 
(Ra'd, 11), «Halbuki sizin iizerinizde karuyucular vard1r.» (infitar, 10), 
wSagmda ve solunda onunla beraber aturan ve anun amellerini tesbit 
etmekte alan iki melek vard1r. 0 bir soz atmaya dursun, mutlaka ya
runda haz1r bir gozcii vard1r.1> (Kaf, 17 - 18). HNihayet herhangi biriniz 
(eceli gelip sekerat haline girip) oliim gelince el~ilerimiz (alan Oliimle 
gorevli melekler) bir eksiklik yapmaks1zm anun camm ahrlar.1> ibn 
Abbas ve bir ~aklan derler ki: Oliim meleginin de diger meleklerden 
yard.unc1lan ·vardlr. Bunlar ruhu cesedden ~1kanrlar, Oliim melegi de 
can (ruh) hulkuma gelince anu yakalay1p ahr. ibn Abbas ve ba§kala
rmdan rivayet edilen bu hadisin dogruluguna delalet eden bu konu ile 
ilgili hadisler, «Allah, inananlan ... saglam bir soz iizerinde tutar.» (ib
rahim, 27) ayetinin tefsirinde gelecektir. 

Allah Teala «El~ilerimiz bir eksiklik yapmaks1zm onun caruru ahr
lar.l> buyurmaktad1r ki; anlar Oldiiriilenin ruhunu muhafazada eksiklik 
yapmazlar. Bilakis anu muhafaza eder ve Allah Teala'run diledigi yere 
gotiiriip indirirler. ~ayet a iyilerden. idiyse, illiyytin cennetlerine; gii
nahkarlardan idiyse - Allah bizleri bundan karusun- Siccin cehennem
lerine gotiiriip indirirler. 

Allah Teala : «Sanra anlar ger\!ek mevlalanna dondiiriiliirler.» bu
yuruyar. ibn Cerir der ki : «Sanra onlar (melekler) ger\!ek mevlalanna 
dondiiriiliirler.l> Burada imam Ahmed'in rivayet etmi§ oldugu §U hadisi 
de zikredelim : 0 der ki : Bize Hiiseyn ibn Muhammed'in .. . Ebu Hii
reyre'den rivayetinde Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Melek
ler, oliiniin yamnda haz1r bulunurlar. Eger o, salih bir ki§i. idiyse §Oyle 
derler: Temiz cesedde buliman ey temiz nefs, oviilmii§ alarak rahat ve 
istirahat ile ~1k. Ofkeli almayan Rabbm miijdesi sanad1r. Bunlar rtih 
~lkmcaya kadar soylenmeye devam ederler. Sonra rUh gage yiikseltilir 
ve ~1lmas1 istenir. Bu kimdir? diye soruldugunda, falancad1r, denilir. 
Ona; temiz cesedde bulunan temiz ruh, merhaba. Oviilmii§ alarak gir, 
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rahat ve istirahat ile. Ofkeli olmayan Rabbmdan miijde sana, denilir. 
o, Allah Te·ala'nm bulundugu goge eri§i.J?.ceye 'kadar bunlar s()ylenmeye 
devam ederler. ~ayet o, lkotii bir kimse idiyse; §6yle derler : Pis cesedde 
bulunan ey pis nefs ~1k, kotiilenmi§ olarak ~Ik. Kavurucu ate§ ve irinle 
buna benzer bir e§ini sana miijdeleriz. Ruh ~Ikmcaya kadar bunlar soy
lenmeye devam ederler. Sonra o gage yii:kseltilip onun i~in ~1lmas1 
istenilir. Bu kimdir? diye soruldugunda, falancadir, diye cevab verilir. 
Bunun iizerine : Pis ceseddeki pis nefs rahat olma, (sana merhaoo yok), 
kotillenmi§ olarak don. Gok kap1Ian sana a~Ilmayacaktlr, denilir ve 
gokten (geri ~evrilip) gonderilir. Sonra kabre gidilir. Salih ki§i (orada) • oturtulup birinci .Sozde soylenenlerin bir misli kendisine s6ylenir. Kotii 
ki§'i de oturtularak birinci hadiste soylenenlerin bir benzeri kendisine 
roylenilir. Bu hadis garibtir. <(Sonra onlar, ger~ek mevlalanna dondiirii
liirler.» ayetinde k1yamet giinii ibiitiin yaratiklann Allah'a dondiiriiliip 
onlar hakkmda Allah'm adaletiyle hiikmedecegi kastedilmi§ ola:bilir. 
Nitekim ·ba§ka ayetlerde de Allah Teala: «De ki: ~iiphesiz hem on
cekiler, hem de sonralkiler, belli bir giiniin belli bir vaktinde mutlaka 
toplanacaklard.IV> (Vak1a, 50), «Hi~birini b1rakmaks1Z1n toplanz on
Ian ... Ve Rabbm kimseye asia zulmetmez.» (Kehf, 47- 49) buyururken 
burada da : «Ge~ek mevlalanha dondiiriiliirler. Dikkat edin, hiikiim 
O'nundur. Ve 0, hesftlb gorenlerin en siir'atlisidir.» buyurmu~tur. 

~:--K .... ,. v\~\:.:\~ .... ~? .... ~,':~'~' •.,;_.• .... j, .... .:t, .. ·a~.· ·b;:~ .... ·~ 
I.J_?~~Uy "-!>'.J'&j..>~y).l~.~ .r. ~u-~~~t.r 
\"'~' ~~(.-'·~~~'r<!•' . .':\::! ·1"""~· "(! ·t:S;'~ \~~:""~',,~_ 
L.>.)~\AJ~,_r~ 0..J;?~ '~ ~ ~.J\f!.~~L!~~~ ... \:.il u:. 
L~' ._...;} ~-·~' • .,. .... ~} J•(~~ o 0.,; 0~0/o ~~~~·J o/.,;/_...•~• .... , 

/,~ ............ ~/·\ ~· , .. ·."~ ~~ .f. . ~.J .... . .. '.J ..... '.) .X.J ,....i.J0'; • .. ... .. ,.. ... ... . , l 

®/ }/. O/ ,........... (' 0} .... , .... ·-;....:_}· 0 ~ 
•' ~ ... •7~"( ... \ .. :.,.)\1~\J"'. ~·_.'~ . .'.\ :~ 

~~ ...... ~ .. v-ur 
63 - De ki : Karan1n ve denizlerin ka.ranhklanndan 

sizi kim kurtanr? Siz gizlice O'na yalvanr yakarrrs1n1z. 
Bizi bundan kurtarrrsa, andolsun ~iikredenlerden olacag1z. 

64 - De ki: Allah kurtar1r sizi ondan da, her sllnntl
dan da. Sonra da siz ~irk ko~ars1n1z. 

65 - De ki: Dstiiniizden ve altlruzdan size azab gon
dermeye, sizi f1rka f1rka yap1p kiminizin lnncm1 kimine 

Tefsir, C. VI F. 168 
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tattirmaya Kadir olan 0' dur. Bak; onlar iyice anlasmlar 
diye ayetlerimizi nastl a~akhyoruz. 

Kararun ve Denizin Karanbklanndan Kim Kurtanr Sizi? 

Allah Teala : «Karanm ve denizlerin karanhklarmdan zor durum
da kalml§ kullanm kurtan§mda'ki nimeti hat1rlatiyor. Onlar karadaki 
felaketlere, f1rtma patlad1gmda denizdeki dalgalara kap1hp dti§mti§ 
ve §a§Irffil§ halde iken sadece ortag1 olmayan Allah'a dua ederler. Nite
kim Allah Teala, ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktadlr : «Denizde 
size bir s1kmti dokununca yalvardl'klanmzm hepsi k>aybolur. Ancak 
Allah kahr.n (isra, 67), «Sizi karada ve denizde ytirtiten Allah'tlr. Bu
lundugunuz ge1ni, i~indekileri gtizel bir rtizgarla gottirtirken; yolcular 
ne§elenirler. Bir f1rtma ~1k1p onlan her taraftan dalgalarm sard1gm1, 
~epe~evre ku§atlldiklanru sand1klan anda ise; Allah'm dinine sanla
rak : Bizi bu tehlikeden kurtanrsan andolsun ki, §tikredenlerden olu
ruz, qiye O'na yalvanrlar.n (Yunus, 22), «Yoksa karanm ve denizin 
karanl1klannda size yol bulduran ve rahmetinin ontinde rtizgarlan mtij
deci olarak gonderen mi? Allah'm yanmda ba§ka bir ilah m1? Allah 
onlann ko§tuklan orta!klardan mtinezzehtir.>> (Neml, 63) . Burada ise 
§Oyle buyurm~ktadlr : «De ki : Karanm ve denizlerin karanliklanndan 
sizi kim kurtanr? Siz gizlice ve (ac;Iktan) O'na yalvanr yakanrsm1z : 
Bizi bu (s1kmtl ve dar durumdan) kurtanrsa, andolsun (bundan sopra) 
§tikredenlerden olacag'lZ.>> Allah Teala da (buna cevaben) §Oyle buyurur: 
«De ki: Allah kurtanr sizi ondan da, her siikmtidan da. (Bundan) sonra 
da siz §irk ko§arsm1z.n Refah, geni§lik ve bolluk halinde onunla birlikte 
ba§ka ilahlara da ibadet edersiniz. 

Allah Teala: <<Sonra da siz §irk ko§arsmiz.n buyurduktan sonra 
bunun pe§inden: «De ki: (Sizi azabdan kurtardiktan sonra) tisttiniiz
den ve altlmzdan size azab gondermeye ... Kadir olan O'dur.n buyur
maktadir. Nitekim isra suresinde de §Oyle buyurnm§tur : <<Rabbmiz 
O'dur ki; lutfundan elde edesiniz diye gemileri sizin i~in denizde yiiz
dtiriir. Muhakkak ki 0, sizin i~in Rahim oland1r. Denizde size bir si
kmtl dokununca yalvardlklannizm hepsi kaybolur. Ancak Allah kahr. 
Ama 0, sizi karaya ~1kanp kurtannca yiiz ~evirirsiniz. Ve insan zaten 
pek nankordiir. Kara tarafmda sizi yere batlrmasmdan veya ba§Imza 
ta§ yagd1rmasmdan emin mi oldunuz? Sonra kendiniz i~in bir vekil de 
bulamazsm1z. Yoksa sizi bir kere daha oraya dondtiriip iizerinize orta
llgi ylkan bir f1rtma gondererek ktifretmi§ olmamzdan dolaYI sizi suda 
bogmasmdan m1 emin oldunuz? Sonra bize kar§I sizi ta'kib edecek bi
rini de bulamazsrmz. (isra, 66 - 69). ibn Ebu Hatim der ki : Mtislim ibn _ 
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ibrahim kanahyla . .. Hasan, «De ki: Ustiiniizden ve altuuzdan size azA..b 
gondermeye ... Kadir olan O'dur.>> ayeti hakkmda §oyle demi§tir: Bu, 
mii§rikler ic;indir. Miicahid'den rivayetle ibn Ebu Necih ise bu ayetjn 
Muhammed (s.a .) iimmeti ic;in oldugunu ve Allah'm onlan affettigini 
sayler. Burada bu konuyla ilgili olarak varid olan hadisleri ve haberleri 
zikredelim. Allah'tan yard1m diler ve O'na giiveniriz. 

( ... ... ........ ..... .. ... ) 
Buhari der ki : Bize Ebu Nu'man'm .. . Cabir ibn Abdullah'dan riva

yetinde o, §Oyle demi§tir : «De ki: Ustiiniizden azft;b gondermeye .. . Ka
dir olan O'dur.)) ayeti indigmde Allah Rasulii (s.a.) : Sana Siglmrim, 
dedi. «Altrmzdan size azab gondermeye Kadir olan O'dur.>> ayeti inin
ce : Sana sigimnm, buyurdu. «Sizi firka firka yap1p, kiminizin hmc1m 
kimine tatt1rmaya Kadir olan O'dur.>> ayeti inince de; Allah Rasulii 
(s.a.) : Bu daha hafiftir. - ya da daha kolayd1r.- buyurdu. Hadisi 
imam Buhari Kitab'iit-Tevhid'de Kuteybe kanahyla Hammad'dan ri
vayet eder. Nesei de tefsirinde bu hadisi Kuteybe, Muhammed ibn 
en-Nadr ibn Mesavir, Yahya ibn Habib kanallyla Hammad ibn Zeyd'
den rivayet etmi§tir. Yine bu hadisi Humeydi Miisned'inde Siifyan ibn 
Uyeyne kanahyla .. . Cabir'den rivayet eder. ibn Hibban Sahih'inde bu 
hadisi Ebu Ya'la el-Mavs11i kanahyla . . . Siifyan ibn Uyeyne'den rivayet 
etmi§tir. ibn Cerir de tefsirinde Ahmed ibn Velid, Said ibn Rebi' ve 
Siifyan ibn Veki kanahyla Siifyan ibn Uyeyne'den rivayet eder. Ha
disi Ebu Bekr ibn Merduyeh ise Adem ibn Ebu iyaz kanahyla .. . Siif
yan ibn Uyeyne'den rivayet etmi§tir. Yine 1bu hadisi Said ibn Mansur ... 
Amr ibn Dinar'dan rivayet eder. Hadisin ba§ka bir kanaldan rivayeti 
soyledir : Ebu Bekr ibn Merduyeh Tefsir'inde der ki : Bize Siileyman 
ibn Ahmed'in ... Cabir'den rivayetinde o, §oyle demi§tir: «De ki : Ustii
niizden size azab gondermeye Kadir olan O'dur.>> ayeti indiginde Allah 
Rasulii (s.a.) : Bundan Allah'a sigm1nm, buyurdu. «Veya altimzdan 
size azab gondermeye Kadir olan O'dur.>> ayeti indiginde, Allah Rasulii 
(s.a .) : Bundan Allah'a s1gmmm, buyurdu. ((F1rka firka yap1p kimini
zin hmcm1 kimine tattirmaya O'dur Kadir olan.» ayeti indiginde ise : 
Bu daha kolay, buyurdu. Bu ayet-i kerime ile ilgili bir c;ok hadis varid 
olmu§tur. 

Ustiiniizden Ve Altlmzdan Gelecek Azab 

imam Ahmed ibn Hanbel Miisned'inde der ki : Bize Ebu Yemman' 
m .. . Sa'd ibn Ebu Vakkas'tan rivayetinde, o §oyle demi§tir: Allah Rasu
lii (s.a.) ne «De ki : Ustiiniizden ve altimzdan size azab gondermeye Ka
dir olan O'dur. >> ayeti soruldu da : Bu, vuku bulmu§tur. Ancaik heniiz 
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yorumu gelmedi, buyurdular. Hadisi Tirmizi, Ha£:an ibn Arefe kana
llyla ... Ebu Bekr ibn Ebu Meryem'den tahric edip, garib bir hadistir, 
demi§tir. imam Ahmed der ki : Bize Ya'la ibn Ubeyd'in ... Sa'd ibn 
Ebu Vakkas'tan rivayetinde, o §Oyle demi§: Allah Rasulti . (s.a.) ile bir
Iikte geldik ve Muaviye ogullan mescidine ugradik. Allah Rasulii gidip 
iki rek'at namaz kildilar. Biz de onunla birlikte k1ld1k. Rabbma uzunca 
dua etti ve '§6yle buyurdu : Rabbimdan ii<; §ey istedim: Ummetimi bo
gulma ile helak etmemesini istedim. Bunu bana verdi. Ummetimi ku
rakhkla helak etmemesini istedim. Bunu da bana verdi. Onlarm korku, 
§iddet ve helakinin kendi aralanndan olmamasm1 istedim. Bunu ise 
bana vermedi. Hadisi rivayette Miislim . te'k kalnn§tir. Hadisi Muslim, 
Kitab'iil-Fiten'de Ebu Bekr ibn Ebu ~eybe kanahyla ... Osman ibn Ha-

. kim'den rivayet eder. 
imam Ahmed der ki : Abdurrahmim ibn Mehdi okuyarak . .. Cabir 

ibn Atik'ten rivayet eder ki; o, §Oyle dem~ : Abdullah ibn Orner, Mua
viye ogullan -ansann koylerinden birisidir- ile birlikte bize geldi ve 
bana: Sizin bu mescidinizde AHah Rasulii (s.a.) nerede namaz k1ld1 
biliyor musun? diye sordu. Evet, diyerek onun bir ko§esini i§aret ettim. 
Orada dua buyurduklan ii<; §ey neydi biliyor musun? diye sordu. Ben 
yine evet, deyince; Onlan bana.haber ver, dedi. Ben: D1§8Idan bir dii§
manm onlara galib gelmemesine, klthkla helak olunmamalarma dua 
buyurdu ve bu ikisi kendisine verildi. Korku, §iddet ve felaketlerinin 
kendi aralarmdan kllmmamasma dua buyurdular, fakat bu kendileri
ne verilmedi, dedim. Dogru 80yledin, fitne ve kan§Ikhk k1yamet giiniine 
kadar devam edecektir, dedi. Bu hadis, Kiitiib-ii Sitte'de olmamakla 
birlikte isnadi ceyyid ve kuvvetlidir. Hamd ve minnet Allah'a mah
sl1stur. 

Muhammed ibn ishak der ki : Hakim ibn Hakim ibn Abbad ibn 
Huneyf kanahyla ... Huzeyfe ibn el-Yemman'dan rivayete gore; o, §Oyle 
demi.~tir : Allah Rasulii (s.a.) ile birlikte Muaviye ogullan ta§hgma <;Ik
tlm. Sekiz rek'at namaz k1hp rek'atlan uzatti. Sonra bana doniip, seni 
alakoydum mu? buyurdu. Ben : Allah ve Rasulii en iyi bilendir, dedim. 
Bunun iizerine "§Oyle buyurdu : Allah'tan iic; §ey istedim, ikisini verdi, 
birini vermedi : Ummetim iizerine kendilerinden olmayan bir dii§man1 
musallat etmemesini istedim. Bunu bana verdi. Onlan bogulma ile 
helak etmemesini istedim. Bunu da bana verdi. Felaket ve korkularmm 
kendi aralarmdan k1lmmamasm1 istedim. Bunu bana vermedi. Hadisi 
ibn Merduyeh, ibn ishak kanahyla rivayet etmi.~tir. 

imam Ahmed der ki : Bize tlbeyde _ibn Humeyd'in . .. Muaz ibn Ce
bel'den rivayetinde o, §Oy1e demi§ti : Allah Rasulii (s.a.) nii aramak 
iizere gelmi§tim. Bana; biraz once <;Ikti, denildi. Her kime ugradtysam 
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bana; biraz once ugradl, diyordu. Gittim ve nihayet onu ayakta namaz 
kJlarken buldum. Vanp arkasma durdum. Namaz1 uzattllar. Namazla
nm bitirince : Ey Allah'm el~isi, ne kadar uzun namaz kildimz? dedim. 
Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdular: Umit ve korku namaZI klldrm; 
Allah'tan ii~ §ey istedim. ikisini bana verdi, birini vermedi. Ummetimi 
bogulma ile helak etmemesini istedim, bana verdi. Kendilerinden olma
yan dii§mamn onlara galib gelmemesini istedim, bunu da bana verdi. 
Felaket ve korkulanmn 'kendi aralannda k1lmmamasm1 istedim. Bunu 
geri ~evirdi. Hadisi ibn Mace de «el-Fiten» de Muhammed ibn Abdul
lah kanallyla .. . A'me§'den rivayet etmi§tir. Bu hadisin aymm veya 
benzerini ibn Merduyeh de Ebu Avane kanallyla ... Muaz ibn Cebel'den 
rivayet eder. imam Ahmed der ki : Bize Harlin ibn Ma'ruf'un ... Enes 
ibn Malik'ten rivayetinde, o §Oyle de~tir: Bir seferde Allah Rasulii 
(s.a.) niin kU§lUk namazml sekiz rek'at olarak kildi~m gordiim. Na
mazdan aynlmca §Oyle buyurdu: Muhakkak ben funit ve kor'ku na
mazi kildim. Rabbrmdan ii~ §ey istedim; bana ikisini verdi, birini ver
medi: Ummetini klthkla (kurakhkla) imtihan etmemesini istedim. 
BOyle yaptl. Dii§manlanm onlar iizerine , galip getirmemesini istedim. 
BOyle yapt1. Onlan f1rka firka ay1rmamasmi istedim. B,unu kabul bu
yurmadi. Hadisi Nesei de «es-Salat» da Muhammed ibn Seleme'den, o 
da ibn Vehb'den rivayet etmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Yemman'm ... Habbab ibn Eret
- -Ziihre ogullarmm kolesi olup Allah Rasulii (s.a.) ile birlikte Bedir'de 
bulunm~tu- den rivayetine gore, o §Oyle demi§tir : Biitiiniiyle namaz 
k1ldigi bir gecede Allah Rasillii (s.a.) nii gozledim. Fecirle birlikte Allah 
Rasulii (s.a.) namazdan selam verdiginde: Ey Allah'm Rasillii, 1bu gece 
o kadar namaz 1klldiruz ki bOyle namaz kildigimzi hi~ gormemi§tim, 
dedim. Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular: Evet, o, umit ve korku 
namaz1 idi. Ra;bbimdan ii~ §ey (haslet) istedim. Bana ikislni verdi, bi
rini vermedi : Rabb1mda.n bizi, bizden onceki ummetleri hel8.k ettigi ile 
helak etmemesini istedim. Bunu bana verdi. Rabb1mda.n bizi f1rka f1rka 
ay1rmamasmi istedim. Bunu ise vermedi. Hadisi Nesei de ~ua.yb 11m 
Ebu Hamza kana.hyla. rivayet etmi§tir. Degi§ik bir kanalda.n ibn Hibban 
da hadisi Sahih'inde Salih ibn Keysan'da.n; Tirmizi ise ((el-Fiten»inde 
Nu'man ibn R8.§id kanahyla Ziihri'den rivayet etmi§; hasen ve. sahih 
oldugunu saylemi§tir. 

Ebu Ca'fer ibn Cerir Tefsir'inde der ki: Ba.na Ziyad ibn Ubeydul
lah el-Muzeni'nin ... Nafi' ibn Halid el-Huzai'den, onun da babasmdan 
rivayetine gore; Hz. Peyga.mber (s.a.) riiku' ve· secdeleri tamAm ola.n 
k1sa bir namaz k1ld1 ve §Oyle buyurdu : Bu, Umit ve korku namaz1yd1. 
Allah'tan u~ §ey istedim. ikisini verdi, birini vermedi: AUa.h'tan · . . ' 
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size, sizden oncekllere isabet ettirdigi azab1 vermemesini istedim. 
Bunu kabul etti. Allah'tan sizin iizerinize, sizin toplumunuzu ve iil
kenizi ayaklar altma alacak bir dii§man musallat ktlmamasmi iste
dim. Bunu da kabul etti. O'ndan sizi flrka f1rka oolmemesini, kimini
zin hmcm1 kiminize tattirmamasim istedim. Bunu ise vermedi. Ebu 
Malik der ki: Ona; ba·ban bunu Allah Rasulii (s.a .) niin agzmdan liiit
mi§ mi? diye sordum. Evet, bunu Allah Rasulii (s.a.) niin agzmdan 
i§ittigini bir topluluga anlat1rken ben onu i§ittim, diye cevablad1. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdiirrezzak'm ... ~eddad ibn Evs'den 
rivayetinde, Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Allah Teala yeryii
ziinii benim i~in toplaylp katladl da onun dogu ve batllanm gordiim. 
Muhakkak iimmetimin hiikiimranhg1 ·benim i~in toplamp katlanan 
yere ula§acaktir. Bana beyaz ve kirmiZl iki hazine (~am ve iran'm hazi
neleri) verildi. Rabbrmdan iimmetimi genel bir kurakllk ve k1tllkla he
lak etmemesini, iizerlerine onlan toptan helak edecek bir dii§mam mu
sa:llat kilmamasm1, onlan f1rka f1rka bolmemesini, kiminin hmcm1 
kimine vermemesini · istedim. Rabb1m, Ben hiikiim verdigimde, bu 
hiikiim asia geri ~evrilmez. Ben senin iimmetini gene! bir kurakhkla 
helak etmemeyi, kendilerinden ba§ka dii§manlarmdan onlan toptan 
yok edecek birini musallat k1lmamayt sana bagi§ladim. Ta ki baziSI 
diger baz1s1m helak etsin, baziSI diger baz1s1m oldiirsiin ve diger bir 
klsm1 bir kiSmml esir etsin. Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle devam etti: 
Ben muhakkak ki iimmetim i~in saptiran imamlardan (ba§kanlardan) 
korkanm. Ummetiinin arasma kill~ kondugunda, k1yamet giiniine ka
dar onlardan bir daha kalkmaz. Bu hadis, Kiitiib-ii Sitte'de olmamakla 
birlikte isnad1 iyi ve kuvvetlidir. Hadisi ibn Merduyeh de Ha:mmad ibn 
Zeyd, Abbad ibn Mansur ve Katade kanahyla .. . Sevban'dan yukarda
kine benzer §ekilde rivayet etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki : Bize Abdullah ibn ismail 
ibn ibrahim ile Meymun ibn ishak ibn Hasan'm ... Nafi' ibn Halid'
den, onun da babasmdan -babas1 Allah Rasulii (s.a.)niin ashabmdan 
ve Biat-1 R1dvan'da bulunanlardan idi- rivayetlerine gore, Allah Ra
sulii (s.a.) etra.fmda insanlar oldugu zaman namaz klld1gmda, riiku' 
ve secdeleri tamam olmak iizere namaz1 k1sa kilarlardi. Bir giin otur
du ve oturu§unu uzatti. Nihayet bir kiSmtmiz diger bir kismiffilza; 
susunuz, muhakkak ki ona (vahy) iniyor, diye i§aret etti. Allah Rasulii 
bu haJini (oturu§unu) bitirince topluluktan birisi : Ey Allah'm Rasu
lii, oturu§u o kadar uzattm ki, bir k1smim1z diger bir kiSffilmiza mu-

. hakkak ki ona vahy iniyor diye i§Aret etti, dedi. Allah Rasulii; haytr 
buyurduktan sonra §oyle devam etti : Fakat o, bir iimit ve korku na
maz1yd1. Onda Allah'tan ii~ §ey istedim, ikisini bana verdi, birini ver-
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medi. Allah'tan sizden oncekilere azab ettigi azabla size azab etme
mesini istedim, bunu bana verdi. Ummetim uzerine anlann kokiinu 
kaz1yacak bir dii§mam musallat etmemesini istedim, bunu da bana ver
di. Sizi f1rka f1rka bolmemesini, bir kismm1zm hmcm1 diger bir kis
mma tatt1rmamasm1 istedim, bunu vermedi. Ben ana (Nati' ibn Ha
lid'e) ; ba:ban bunu Allah Rasulu (s_a_)nden i§itmi§ mi? diye sardum. 
Evet, anu §Oyle derken i§ittim: Bunu Allah Rasilliinden parmaklanm 
saYlsmca - ki 10 parmakt1r- ki§i i§itti, diye cevaplad1. 

imam Ahmed der ki: Yunus hm Miiedde•b'in rivayetine gore Allah 
Rasillii (s.a.) §6yle buyurmu§: Rabb1mdan dort §ey istedim, bana 
u~iinu verdi, birini vermedi : Umetimin sap1khk iizere toplanmama
sim Allah'tan diledim. Bunu bana verdi. Allah'tan onlara kendilerinin 
d~§mdan bir dii§manm galib gelmemesini diledim. Bunu da bana ver
di. Allah'tan onlan f1rka f1rka bolmemesini ve bir k1smmm hmcm1 di
ger bir kiSnnna tatt1rmamasm1 diledim. Bunu vermedi. Kiitub-u Sitte 
sahiplerinden hi~ biri bu hadisi tahric etmemi§tir. 

Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Osman ibn Ebu ~eybe ... 
Ali'den nakletti ki; Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurmU§ : Rabbrmdan 
u~ haslet istedim; ikisini bana verdi, birini vermedi. Ey Rabb1m, um
metimi a~llkla helak buyurma, dedim. Bu, senindir, buyurdu. Ey Rab
bim, kendi di§lanndan onlarm kokiini1 kaz1yacak bir dii§maru -ki §irk 
ehlini kasdediyor- onlann iizerine musallat kilma, dedim; bu da se
nindir, buyurd'!J.. Ey Rabb1m, anlann musibet ve §iddetini aralanndan 
k1lma, dedim; bunu bana vermedi. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ah
med ibn ibrahim .. . ibn Abbas'tan nakletti ki Allah Rasulu (s.a .) §OY
le buyurmu§ : Ummetimden dart §eyi kald1rmas1 i~in Ralbb1ma dua 
ettim. Allah onlardan ikisini kald1rdl, ikisini kald1rmay1 kabul buyur- _ 
mad1 : GOkten ta§ yagdlrmaYl ve yerden bogulmay1 kaldlrmas1, onla
n flrka fuka oolmemesi ve bir klsnunm hmclm diger bir kiSmma tat
tlrmamasl i~in Rabb1ma dua ettim. Allah Teala onlardan g6kten ta§ 
yagd1rmaYl ve yerden de bogulmay1 kald1rd1. Katl (oldiirme) ve kan
§lkllk (fitne) 1 kaldlrmaYl ise Allah Teala kabul buyurmad1. Hadisin 
yine 'ibn .&bbas'tan ve ba§ka bir kanaldan rivayeti §6yledir : ibn Mer
duyeh der ki : Bana Abdullah ibn Muhammed ibn Zeyd ... ibn Ab
bas'tan nakletti ki; a, §Oyle demi§ : «De ki : Ustiinuzden ve altlmzdan 
size azab gondermeye, sizi f1rka f1rka yap1p kiminizin hmcrm kimine 
tatt1rmaya Kadir alan O'dur.» ayeti nazil olunca; Hz. Peyamber (s.a.) 
kalklp a•bdest ald1, sanra §Oyle buyurdu : Ey Allah'1m, ummetime iist
lerinden ve altlanndan azab gonderme. Onlan f1rka f1rka oolme. Ki
minin hmc1m kimine tatt1rma. Ravi §Oyle devam eder: Cibril geldi 
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ve dedi ki : Ey Muhammed, muha<kkak Allah Teala senin iimmetini; 
iizerlerinden ve altlarmdan azab ile azablanmaktan korumll§tUr. 

'tbn Merduyeh der ki: Bize Ahmed ibn Muhammed ibn Abdul
lah'm .. . Ebu Hiireyre'den rivayetinde Hz. Peygamber (s.a.) §oyle bu
yurmu§tur : «Rabbimdan iimmetim i~in dort haslet istedim. U~iinii 
bana verdi, birini vermedi. Ummetimin hepsinin kiifre dii§memesini 
istedim, bunu bana verdi. Kendilerinden once ge~en iimmetlerin azab 
edil.dikleri ile onlara azab etmemesini istedim, bunu da bana verdi. 
Kendilerinin dl§mdaki bir dii§mamn onlara galib gelmemesini iste
dim, bunu da bana verdi. Musibet, felaket ve §iddetlerinin kendi ara
larmdan k1lmmamasm1 istedim, bunu bana vermedi. Hadisi ibn Ebu 
Hatim, Ebu Said ibn Yahya ibn Said'den, Amr ibn Muhammed'den 
yukardakine benzer §ekilde rivayat etmi§tir. 

Siifyan es-Sevri der ki: Rebi' ibn Enes kanal1yla. .. Obeyy :ibn 
Ka'b'dan rivayete gore; o, §6yle demi§tir: Dort §ey bu iimmetten olup 
bunlann ikisi ge~mi§ ve ikisi kalmi§tir. «De ki : iistiiniizden azab gon
dermeye Kadir olan O'dur.» Bu, gokten ta§ yagmas1d1r. «Sizi f1rka fir
ka yap1p kiminizin hmc1m kiminize tattlrmaga Kadir olan O'dur.» 
Siifyan der ki: Burada ta§ yagmas1 ve yer batmas1 kasdedilmektedir. 
Ebu Ca'fer er-Razi'nin Rebi' ibri Enes kanahyla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan 
rivayetine gore; o, «De ki: Ustiiniizden ve altimzda.n size azab g6:hder-

, meye, siZi f1rka f1rka yap1p kiminizin hmcm1 kiminize tattirmaga Ka
dir olan O'dur.» ayeti hak'kmda §Oyle demi§tir : Bunlar dort haslet 
olup .i'kisi Allah Rasulii (s.a.) niin vefatmdan yirmibe§ sene sonra or
taya ~Ikrm§tir. Miisliimanlar; flrkalara bOliinmii§ler ve bir klsmmm 
hmcm1 diger bir klsrm tatml§tlr. Kalan i:kisi ise mutlaka vuku bula
caktlr. Bunlar ta§ yagmas1 ve yer batmas1dlr. Hadisi Ahmed, Veki'
den ve Ebu Ca'fer'den rivayet etmi§tir. Hadisi :ibn Ebu Hatim de ri
vayet eder. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Miinzir ibn §azan ... Hasan'm 
<<De ki : Ustiiniizden ve altimzdan size azab .gondermeye.. . Kadir olan 
O'dur.» ayeti hakikmda §6yle dedigini rivayet ediyor : Giinahi i§le
yinceye kadar, cezasl hapsolunur da gunahi i§lediginde cezasl gonde
rilir. Said ibn Ciibeyr, Ebu Malik, Miicahid, Siiddi ve ibn Ciireyc <<Us
tiiniizden size azab gondermeye ... » ayeti ile yer batmasmm kasdedil- · 
digini ooylemi§lerdir. ibn Cerir bu gorii§ii tercih etmi§tir. ibn Cerir'in 
Yftnus kanahyla ... Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem'den rivayetine 
gore; o, <<De ki: Ustiiniizden ve altlmzdan size azab gondermeye Ka
dir olan O'dur.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Abdullah· ibn Mes'ud 
bir mecliste -veya minberde- yiiksek sesle §6yle diyordu : Ey insan
lar, uyanm; size mutlaka bir musibet gelecektir. Allah Teala: <<De ki: 
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Ustiinuzden ve alt1mzdan size azab goodenneye Kadir olan O'dur.» 
buyuruyor. ::}ayet gi::ikten size azab gelseydi, sizden higbirinizi blrak
mazdl. ((Altm1zdan size azab gonderrneye Kadir olan O'dur.» buyuru
yor. ::}a yet yer. batsayd1, sizi helak eder ve sizden hig kimse kalmazdL 
((Sizi f1rka f1rka yap1p kiminizin hmcm1 kimine tattrrmaga Kadir 
olan O'dur.» buyuruyor. Uyamn, muhakkak ki ·bu iigiin en kotiisu si-
zin ba§lmza gelmi§tir. , 

Bu husl1staki i!kinci 1gi::irU.§ ve a~1klama •§oyledir : ibn Cerlr ve ibn 
Ebu Hatim derler ki : Bize Yunus ibn Abd.'ill-A'la.'nm... ibn Abbas'
tan rivayetine gore; o, ceDe ki: Ustunuzden ve alt1mzdan size azab 
gonderrneye Kadir olan O'dur.>> ayeti hakkmda §Oyle dermi§: Ustu
nuzden gelecek azab, kotu idarecidir. Altm1zdan gelecek azab ise kotu 
hizmetgilerdir. Ali ibn Ebu Talha riv-ayet ediyor ki; ibn Abbas'tan 
iistuniizden gelecek azab; idarecileriniz, altlmzdan gelecek azab ise 
koleleriniz ve ayak tak1m1mz<hr, demi§tir. Bunun tbir benzerini ibn 
Ebu Hatim, Ebu Sinan ve Umeyr ibn Hani'den rivayet eder. ibn Cerir 
der ki: Herne kadar bu gorli§i.in s1hhatli bir a\!1klamas1 var ise de. 
birinci garti.§ daha ag1k ve kuvvetlidir. Bu, ibn Cerir -Allah ona rah
met eylesin-'in ooyledigi gibidir. Bu gorii§un dogrulugunu, .§U ayet-i 
kerime de desteklemektedir : ((Gokte olamn sizi yerin dibine . geginne
sinden emin mi oldunuz? 0 zaman yer sarsildtkga sarsl11r. GOkte ola
mn ba§1mza ta§ yagd1nnasmdan emin mi oldunuz? Benim tehdidi
min nasll oldug~nu yakmda bileceksiniZ.>l (MUlk, 16-17). Nitekim ben
zerleri ile birUkte bunlar k1yametin alametleri, §artlan ve klyamet 
gununden once ortaya g1kacak alametlerde zikredilmi§lerdir. in§aal
lah yerinde tekrar gelecektir. 

Allah Teala: ((Sizi f1rka f1rka yapmaga Kadir olan O'dur.>> buyu
ruyor. Vali:bi, ibn A·bbas'tan rivayetle; burada heveslerin kasdedildi
gini soylemi§tir. Mucahid ve bir goklan da boyle demi§lerdir. Muhte
lif kanallarla AHah Rasillunden rivayet edilen bir hadiste, Efendimiz 
§oyle buyurur: Bu ummet, yetmi§U.t; fn'kaya bolunecek. Bir tanesi ha
rig hepsi ate§ted.ir. 

c<Kiminizin hmcm1 kiminize tattlrmaya Kadir olan O'dur.>> ayeti 
hakkmda ibn Abbas ve bir goklan §Oyle derler : Bir kl.SllllillZl diger 
bir k1Sm1mza azab ve oldunne ile musallat kllmaya Kadir olan O'dur. 

Allah Teala ·buyuruyor ki: ((Ba·k, onlar iyice anla:nnlar tAllah'm 
Ayetleri, huccetleri ve burhanlan uzerinde iyice du§unsiinler) diye 
ayetlerimizi nas1l ag1kllyor (beyan ediyor ve anlat1yor) uz .. >> 

Zeyd ibn Eslem der ki : ((De ki : Ustunuzden ve altlmzdan size 
azab gondenneye Kadir olan O'dur.ll ayeti nazil olunca Allah Rasulu: 
Benden sonra kiminiz kiminizin boynunu klllgla vuran ka.firler hali-
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ne donii§meyiniz, buyurdular. Biz; Allah'dan ba§ka ilah olmadtgma 
ve senin Allah'm el<;isi olduguna §ehadet ederken mi? dediler. Allah 
Rasulii; evet, buyurdular. insanlardan baz1s1 :Biz miisliimanlar iken 
bir ktsm1m1zm diger bir ktsmtmtzl oldtirmesi asla olmayacak, dediler 
de ((bak, onlar iyice anlasmla:r diye ayetlerimizi nastl a<;tkhyoruz. Kav
min onu yalanladi. Halt.uki o haktlr. De ki: Ben sizin tizerinize vekil 
degilim.n , (cHef haberin kararla§ffil§ bir zamam vard1r. Siz de yakmda 
bileceksiniz» ayetle1 i nazil oldu. Hadisi ibn Ebu Hatim ve ibn Cerir 
rivayet etmi§lerdir. 

izAHI --- - --

Mtisltimanlardan bir<;ogu, Sevban ve digerlerinin fitnelerle ilgili 
hadislerini yanll§ anltyor ve kotti te'vil ederek kendilerinin zararma 
olan manaya hamlediyorlar. Halbuki bOyle bir anlayt§, ne Rasulul
lah'tan sad1r olmu§ ne de Rasulullah bOyle bir anlayt§a nza goster
mi§tir. Oyleyse bu konudaki ger<_;egi ~1klamam1z gerekir. Biz deriz 
ki : Genellikle milletlerin dini nasslan ve diger konulan anlayt§larm
da karakter yaptlannm te'siri btiytikttir. Filozoflann, '§airlerin durumu 
da ilim ve felsefedeki geli§meleriyle alakalldtr. Otic; ve kuvvet bakt
mmdan ilerlemi§, bilgi ve hikmette derinle§mi§ olanlarm anlayt§l daha 
saglam, htiktimleri daha dogru, kavrayt§ ve Idrakleri daha tisttin, 
gorgiileri daha giizel olmaktadtr. Bilgisizlik ve budalallgm yaytlma
smm sonucu gtic;siizltik ve horluk yerle.§ince anlayt§ tam tersine don
mektedir. Buna omek olarak size tamah1, dtinya malma ve ziynetine 
htrsla baglanmayt zemmeden ayetleri ve hakimane ifadeleri verebili
riz. Ahireti te§vik eden ve mah hak yolunda harcamak gibi konulan 
giizel gosteren htiktimleri misal olarak verebiliriz. Bu ayetler, hik
metler, §iirler ve meseller islam timmetinin geli§mesine, ilerlemesine, 
zaferlerden zaferlere ko§Up ba§an saglamasma ve her alanda efendi 
olarak onde ko§masma, nz1k te'min etmesine engel olan bir mania 
degildir. Aksine ibuna te§vik eden ve milleti yticeltmek, iimmetin du
rumunu ilerletmek ic;in ehemmiyeti haiz hirer etkendirler. Onun ic;in 
mtisltimanlar mallanm onca comertlikle son haddine kadar harct
yorlar, iyi i§lerde ve haytr yolunda infak ediyorlardi. Bizim daha son
ra gelen nesillerimiz, oncekilerin btrakmt§ olduklan vaklflan ve ben
zeri kurumlan umumun yararma, milletin iyiligine kunnu§ olduklan 
te'sialeri koruyabilselerdi sahib olduklan topraklarm c;ogunun vaktf 
oldugunu goreceklerdi. Hatta gec;mi§lerin birc;ok' kerreler ayru yerleri 
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vakfet~ oldugunu anlayacaklardl. Oyle ki Selef-i Salihin'in vak1flan, 
neticede millk haline donii§ecekti. Nitekim babamm amcas1 Seyyid 
Ahmed abartil:rnl§ olsa da bu hususa temas ederek §6yle der: Trab
lus'§am'da her yiiz senede vak1f millk haline, mill'k de vak1f haline 
donii§iir. Biitiin bu ayetler ve hikmetler diinya hayatlyla ilgili husus
lardaydl. Temiz beslenme; bedenin saglam yaptya sahib olmas1, kuv
vetinin artmas1, hayat1m korumas1, oldiiriicii her tiirlii §eylerden uzak
la§masl gibi hayra vesile olan hususlann korunmasm1 gerektirmi§tir. 
Ama sonra bu hiikiimler, zay1fhk doneminde hasta bedendeki saglam 
hesin durumuna dii§mii§ ve zayifhgm artmasmdan, bozulmamn <;o
galniasmdan ba~ka bir §eye yaramaml§tlr. Oyle ki bu ifadeler ve 
hikmetler; tenbelligi, gev§ekligi, ona buna yiikolmay1, asalakllg1, fa
kirligi ve horlugu dinin ana maksadlarmdan biri haline getirecek §e
kilde yorumlanml§ ve zayifhklan, acizlikleri artmaktan ba§ka bir §eye 
yaramaz hale getuilmi§tir. Buna kar§lhk oyle davramrken de h1rslan, 
cimrilikleri, a~agl11klan gittik<;e daha fazla artmi§tlr. 

Bu ornegi iyice dii§iindiikten sonra ·sen onu Hz. Peygamber'in ha
dislerinde, islam iimmetinin gelecegiyle ilgili haberler i<;in bir ayna 
yap. islam iimmetinin iktidarmm yeryiiziiniin dogulanna ve batllan
na yay1lacag1, sonra biitiin milletlerin onun kabmdan yemege ko§u
§acagl, miisliimanlann bOliik b6liik olarak birbirlerine dii§ecekleri ve 
benzeri fitne haberleriyle, k1yamet kopmazdan once ortaya <;1kacak 
hadise ve yeni vak'alan degerlendir. iyi 'bil ki: islam iimmeti ceha
letin yayilmasmdan sonra, bu hadisleri <;ok kotii yorumlaml§tlr. Bu 
kotii yorumlayi§m neticesinde bizim yukardaki ornekte i~aret ettigi
miz gibi davranarak o hadislerde belirtilen kotiiliiklere dii§mii§lerdir. 
As1rlarca, miisliiman kitleler, bu hadislerde ilerde vuku bulacag1 bil
dirilen haberleri, fitne ve kotiiliikleri bekleyerek oturup durmU§lar, 
Allah'm emrettigi §ekilde iyilikleri emir, kotiiliiklerl nehyedecekleri
ne, Hakk'a kar§l beliren fenallklan -gii<;leri yettigince- def'edecek
lerine, yerlerinde yatlp kalml§lardlr. Sonra da bunun bir kader oldu
gunu ve bu olaylann vuku bulacag1mn daha once Peygamber tara
fmdan habet verildigini, binaenaleyh onlardan ka<;1p kurtulmanm 
miimkiin olmad1gm1 soyleyerek ma'zeret bulmaya <;ah§ml§lardlr. Keza 
gii<;lii milletlerin gii<;lilliik · sebeblerini ve ilerleme, zenginle§me yolla
nm aray1p bulma konusunda da bu ma'zeretlerini one siirerek, hi<;bir 
<;all§ma yapmam1§lard1r. Tamahtan ka<;mdlrmayi, diinya zevklerini 
kii<;iimsemeyi bildiren hi'kmet ve nasslan yanh§ anlayarak <;all§mayi 
terketmi§lerdir. Degerli i§lere ve ebedi hayata kendilerini vermelerini 
emreden hiikiimleri ters anlam1§lard1r. Halbuki bu konularda ayetler
de onlann dayanabilecegi hi<;bir dayanak yoktur. Aksine Allah'm e§-
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siz huccetleri onlann aleyhinde i§lemektedir. Biz bu tefsirde ve b~ka 
yerlerde defalarca •bu konuyu 8.\!Ikladik. 

Bunun yam Slra, g~mi§leri gibi 9al1§tlklan takdirde ayetlerde V€ 

hadislerde kendilerine va'dedilen haytrh ve listiin durumu elde etmek. 
i~in ~balamann§lardir. Halbuki <;ah§mayt te§vik eden bu vaadlerden 
bir9ogunun te'vili heniiz gelmemi§tir, bif\!ogu da gelecektir. <;iinkii 
Allah'm va'di mutlaka yerini bulacaktlr. Aynca onlar, aruret hayati
m diinyaya tercih etti•klerini iddia etmelerine ve bunu ortaya koyma
ya ~ah§malarma ragmen, Allah yolunda hi9bir fedakarhga katHmma
ml§lar ve bu konudaki ayetlerle amel etmemi§lerdir. Ger\!ek odur ki; 
oruar bilgisizlikleri, tenbellikleri ve uyu~u'kluklan ile giic;lerini yitir
mi§ler, hor dii§mii§lerdir. Bilgisizlikleri i<;erisinde yorgun dii§mekte
dirler. Arzu ve heveslerine tabi olarak 9ah§mak yerine a§$llk ve §ah
si keyiflerini tercih etmi§lerdir. Umumun menfaatini dii§iinmemi§ler, 
kendilerinin faydalartna olan noktalara kafa yormam~lard1r. Bilakis 
biitiin bunlan terk ederek, kendilerini Allah'a adad1klanru, Allah'm 
dinine g{)re davrand1klanm iddia etmi§ler ve tevekkiil ettiklerini say
lemi§lerdir. Hatta bir ki§i onlan tenkid edecek veya milletin ve iim
metin hukuku konusund'a a§m bir davram§la 9ekindirecek olUI"Sa; o 
zaman i§i kadere yiikleyerek ma'zeret beyan etmi§ler ve : Djinya dfi
rin diinyas1, ahiret ise kendilerinin oldugunu .sOylemi§lerdir. Bu §iip
helerinin bozuk oldugunu defalarca belirttik. Ama Allah'a s1gman ki
§iler anr.ak ogiit allrlar. 

Hz . . Peygamber, iimmetine; gelecekte ooliinmelerin ve tefrikanm 
vuku bulacagma, kitab ehlinin bid'at ve huratelerinin pe§inde kO§U
lacagma ve diger milletlerle mlisliimanlar arasmda ortak olan benzer 
konularoa fitnelerin meydana gelecegine dair haberleri bildirmemi§
tir. SOyledigi sadece miisliimanlarm onlann zararlanndan korunma:k 
i\!in uyamk olmalanru ve onlann kotiiliiklerine dii§mekten ~mma
lanm saglamak i<;indir. Raswullah, fitnelere bula§ffiamalan ve tefri
ka ate§ine yanmamalan i9in baz~ uyanlarda bulunmU§tur. Bunun mi
sali bilmedikleri bir. topr-aga giden yolculara; 0 topra'klarda yaygm 
olan hastahklan haber veren doktorun misalidir. Doktor bu hastahk
lari .sOylerken, YQlcularm o hastahklara tutulmalanm onlemek ve tu
tulanlar varsa onlan iyile§tirmek maksad1m giid~r. Yoksa yolculann 
o hastahklara ve mikroplara yakalanarak Olmelerini saglamak i9in 
soylemez. ilk asrr miisliimanlan, bu nasslari bOyle anhyorlard1. Nite
kim Hz. Ai§e (r.a.), kitab ehlinin peygamberlerinin mescidlerini kabir 
edinmeleri nedeniyle la'netlendiklerini bildiren hadisin gerek~ini §U 

· s6ziiyle a<;:Iklann§tlr : Onlann yaptlklanndan miisliimanla;n ~mdlr
mak istiyordu. Ayet-i ker!rneler, tefrika ve ihtilaftan ka<;:mdumakta ve 
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bunun neticesinin ehl-i kitab'm d'ii§tiigii ~ukura d'ii§mek oldugunu 
a<;aklamaktadiro Boylece musliimanlarm, aym bilgisiZI.ik ve cehalet 
~ukuruna dii§memelerini saglamak istemektediro Onlann durumuna 
dii§me halinde, gerekc;:eler uydurmamarmz1 bildirmektediro Bunun i~in 
Allah Tea.la; «hi~ bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? An~ ak1l sa
hipleri ogiit allrlar» buyurma'ktadiro Eger Sahabe ve Tabiin'd.n bilgin
leri tefsir kitablan yazrm§ olsalardi, hadis §erhleri te'lif etmi§ olsalarch 
bize bu husilsu ~1klarlard1. 

Eski ve yeni miiellifler, Kur'an ve ohadisin Allah'm milletlerle ala
kall kanunlanm degerlendirip inceleme konusunda dogru yolu ~Ik
lamak ic;:in gosterdikleri eksikligin hi~birisini kitab ve siinnet bilgi
sinde gostermemi§lerdiro Eger onlar f1khi ahkamm teferruatlyla ilgili, 
kelam kaideleriyle alakall konulara gosterdikleri ozenin bir k1sm1m bu 
husfu:larda gostermi§ olsalard1, islam iimmetinin dinini ve diinyasm1 
koruyacak nice ifadeler serdederlerdi. Taharet, necaset, icar, seleni ve 
benzeri f1khi ·konularm derinliklerine gereksiz bi~imde dalmi§ olduk
lan kadar, bu kanulara dalmami§lardiro Allah'm kullanyla ilgili hu
silslarda.ki kanunu bilmekten daha iistUn §ey, ancak Allah Teala'mn 
zatlru, Slfatlanm ve fiillerini bilmektiro Bu konuda baz1 bilgin hikmet 
sahibleri dikkat gostermi§ler ve Ebu Hamid el-Gazzali, ov'iilen bilgi
Ierden ihya el-Ulum kitabmda belirli miktarda begenilen ve ovtilen 
bilgilerden bahsetmi§tiro Ve demi§tir ki : En son noktada oviilen bilgi 
'kiSmma gelince; bu, Allah Teala'mn zat1, Slfatl, fiilleri, yarat1klanyla 
ilgili konulardaki kanunlan, ahiretin diinyaya dayanmaslyla alakah 
hikmetleri 'konusundaki bilgilerdiro Bu bilgiler, kendiliginden aranan 
ve istenen bilgilerdiro Sonra Gazzali bu bilgi sahiblerini; kelamcllar 
ve fakihler gibi diger biit'iin bilginlerden iist'iin tutmu§turo 0 0 

Ey okuyucu; bunu dii§iindiikten sonra bil ki : Bu ayetin tefsiriyle 
ilgili varid olan haberler ve eseTler, aynca fitne ve k1yamet ile ilgili 
hadisler •islam iimmetinin c;:okecegine ve dii§ecegine delil olamazlaro 
Allah'm 'kanunlanm bilmeyen, Allah'm rahmetinden iimidiui kesmi§ 
olan baz1 ki§ilerin soyledikleri gibi, miisliimanlann zaYifhk ve cehalet
lerinin devamma vesile olamazo Kald1 ki oteki ayet-i kerimeler, her 
drl.i.?ii§iin bir kalkl§I olacagm1 ve her okun yeniden fll'layac$m ha
ber vermekte ve miisliimanlann yeryiiziiniin halifeleri olacaklanru 
bildirmektediro Bu yeryiiziiniin hilateti hadisesi heniiz tamamlaruna
ffil§tlro Nitekim Arap toprag1 ~aYirllk ve 1rmaklarla doluncaya, Irak'la 
Mekke arasmda yolcu yol yitirme korkusu olmaks1zm yfuiiy'iinceye 
kadar k1yamet kopmaz, haberi heniiz gerc;:ekle§memi§tiro imam Ah
med •bu haberi nakletmektediro Bu haberin birinci ooliimu heniiz ger
c;:ekle§memi§tiro Keza Miislim'in Sahih'inde Medine'nin alanmm iha:b 
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denilen bOlgeye kadar geli§ecegine dair varid olan ve Medine'nin yer
le§im alammn millerce mesateye ula§acagm1 bildiren haber heniiz ger
~ekle§memi§tir. Ey miisliimanlar toplulugu; miijdeleyenler olun, kor
kutanlar degil. <•Bir sure sonra onun haberini ogreneceksiniz.n (Re§id 
R1za, Tefsir el-Menar, VII, 497- 501). 

--~000'-----

66 - Kavmi~ onu yalanlad1. Halbuki o, haktrr. De ki: 
Ben sizin iizerinize vekil degilim. 

67 - Her haberin kan"trla;;mr;; bir zaman1 vard1r. Siz 
de yakrnda bileceksiniz. 

68 - Ayetlerimizi c;eki;;meye dalanlan gordiigun va
kit; onlar ba;;ka bir soze gec;inceye kadar, kendilerinden 
yiiz·c;evir. Eger ;;eytan sana unutturursa; hatlrladlktan 
sonra artrk zalimler giinlhu ile oturma. 

69 - Allah'tan sak1nanlara; onlann hesab1ndan bir 
;;ey yoktur, fakat bir oguttiir. Ohir· ki, sak1n1rlar. 

Her Haberin Bi:r Yeri Vardtr 

Allah Teala bu ayetlerde buyuruyor ki : Kavmin Kurey§ onu, se
nin onlara getirmi§ oldugun Kur'an'1 hidayeti ve beyam yalanladllar. 
Halbuki o, kendisinden ba§ka hi~bir hak ve ger~ek olmayan bir hak
tlr. «De ki: Ben sizin iizerini'ze vekil degilim.n Allah Teala ba§ka bir 
ayette de §byle buyuruyor: «De ki: Ger~e'k Rabbm1zdan (gelen)dir. 
isteyen inansm, isteyen inkar etsin.» (Kehf, 29). Bana dii§en teblig 
edip ula§tlrmaktir. Size dii§en ise i§itip itaat etmektir. Bana uyan 
diinya ve ahirette mutlu olur. Bana kar§l ~1kan ise diinyada ve ahi-
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rette mutsuz olacaktlr. Bunun i~indir ki Allah Teala : crHer bir habe
rin kararla~m1~ bir zamam vardir» buyurmaktad1r. ibn Abbas ve bir 
c;oklan derler ki :Her bir haberin bir hakikati, yani bir mtiddet sonra 
dahi oLsa her haberin bir meydana geli§i vard1r. Nitekim Allah Teala 
ba~ka ayetlerde de : ccO'nun haberini bir mtiddet sonra ogreneceksi
niz.» (Sa'd, 88), ccHerkesin stiresi yaz1lld1r.» (Ra'd, 37) buyuruyor ki 
bu, kuvvetli bir tehdid ve vaid'dir. Bu sebepledir ki bundan sonra: 
ccSiz de yakmda bileceksiniz.» buyurrnu~tur. Allah Teala devamla ~oy
le buyuruyor : «Ayetlerimizi (yalanlama ve alaya almakla) c;eki~meye 
dalanlan gordtigtin vakit onlar (yalanlamakta olduklan soztin di§m
da) ba§ka bir soze gec;inceye kadar, kendilerinden yiizc;evir. Eger §ey
tan sana unutturursa, - ki burada Allah'm ayetlerini tahrif eden, on
Ian gerektigi yerlerinden ba§ka yerlere koyan yalanlayicilarla birlik
te mtisltiman timmetten hic;bir kimsenin oturmamas1 kasdedilmekte
dir. i§te onlardan birisi unutarak oturursa- hat1rlad1ktan sonra artlk 
zalimler gtinlhu ile oturrna.>> Bu sebepledir ki bir hadiste ~oyle buyu
rulmm~tur : Ummetimden hata, unutma ve yapmaya zorland1klan 
§eylerin gtinah1 kaldmlmi§tlr. Ebu Malik ve Said ibn Ctibeyr'den nak
len Stiddi ccEger §eytan sana unutturursa ... » ayeti hakkmda §oyle 
der : Unutur da sonra hatlrlarsan onlarla birlikte oturma. Mukatil 
tbn Hayyan da boyle soylemi§tir. ceO, size kitabda : Allah'm ayetleri
ne ktifredildigini ve alaya almd1gm1 i§ittiginizde, onlar ba§ka bir mev
zua intikal edinceye kadar yanlarmda oturrnaym. Yoksa siz de onlar 
gibi olursunuz.» (Nisa, 140) ayetinde i§aret edilen ayet i§te budur. 
Yani siz onlarla birlikte oturup onlarm (soylediklerini z1mnen) kabul 
ettiginiz takdirde onlarm ic;inde bulunduklan durumda onlarla e§it 
olursunuz. 

Allah Teala : ccAllah'tan sakmanlara; onlann hesabmdan bir §ey 
yoktur.» buyuruyor ki; onlardan sakm1r ve bu durumda onlarla bir
likte oturmazlarsa onlann uhdesinden s1ynlm1§ ve onlann gtinahm
dan kurtulmu§ olurlar. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc .. . 
Ebu Malik ve Said ibn Ctibeyr'in «Allah'tan sakmanlara; onlarm he
~abmdan bir §ey yoktur.» ayeti hakkmda §oyle dediklerini rivayet 
etti: Boyle yaptlgm, yani onlardan sak1mp ytiz c;evirdigin takdirde, 
onlarm Allah'm ayetleri hakkmda c;eki§meye dalmalanndan dolay1 
sana bir vebal yoktur. Ba§kalan ise §6yle diyor : Bilakis bunun mana
Sl §6yledir : Onlar; onlarla birlikte otursalar dahi, onlarm hesabmdan 
bunlara bir §ey yoktur. Boylece bu ayetin Nisa suresindeki : ccYoksa 
~£iz de onlar gibi olursunuz.» (Nisa, 140) ayeti ile - ki bu ayet Medi
ne'de nazi! olmu§tur- mensuh oldugunu sanml§fardlr. Bu gorti~ Mti
cahid, Siiddi, ibn Ctireyc ve ba§kalarma aittir. Onlann ac;1klamalan-
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na gore; ayet ooylece anla§Ilacaktir : ((Fakat bir ogiitturo Olur ki sa
kimrlaro» Faikat Biz size onlardan yiiz c;:evirmenizi emrettiko Bu, igle
rinde 'bulunduklan durum hakkmda onlara bir hatlrlatmadlro Umu
lur ki bundan sakm1r ve bir daha ona donmezlero 

----oOo--

70 - B1rak o dinlerini oyun ve eglence edinenleri; 
diinya hayat1n1n aldattigi kimseleri. Sen onunla 6giit ver 
.IU: Allah'tan ba~ka dostu ve ~efaat<;ISI olmayan bir kimse 
li.azandigindan 6tiirii yok olmasino 0, biitiin vann1 fidye 
olarak verse de kabul olunmazo !~te onlar, kazandiklann
dan 6tiirii yok olanlardiro Kiifiir edegeldiklerinden dolay1 
onlara, kaynar sudan i<;ecek ve elim bir azab vard1ro 

Dinlerini Ala.y Konusu Yapanlar 

Allah Tea.Ia : ((B1rak o dinlerini oyun ve eglence edineni.eri; dtinya 
hayatmm aldatt1g1 kimseleri. 0 0 » buyuruyor ki; b1rak onlan, onlardan 
yiiz gevir, onlara biraz miihlet vero Onlar biiyiik bir azaba du'gar ola
caklardiro Bu sebeple: «'Sen onunla (Kur'an'la) ogut ver», Allah'm 
k1yamet gtiniindeki elim azab1 ile intikammdan onlan sakmd1r, bu
yurmaktadlro «Allah Teala: Bir kimse kazand1gmdan otiirii yok ol
masmo» buyururo ibn Abbas'tan rivayetle, Dahhak, Miicahid, ikrime, 
Hasan · ve Siiddi ayetteki ( J-; ) kelimesinin tesl,im edilme anla
mmda oldugunu soylemi§lerdiro ibn Abbas'tan rivayetle, Valibi; riis
vay olma, anlamma geldigini, Katade de; hapsolunma, anlammda ol
dugunu s6ylero Miirre ve ibn Zeyd; . muahaze olunma, Kelbi ise; cezalan
dmlma, anlamma geldigini soylemi§lerdir ki bu ibarelerin hepsi de 
anlamca birbirine yakmd1rlaro Netice olarak bu kelime, <<Heh1ke teslim 
etme, hay1rdan ahkoyma ve arzulanana ula§maktan allkoyman anla
mma gelmektediro Nitekim ba§ka bir ayette Allah Teala : ((Her nefis 

Er 

hi 
b~ 

§e 
kE 

m 
ki 
61 
dE 
la 
Ia 
ta 

n 
d 
g 
n 
g 
k 
u 

c 



- En'fun, 70) HADlsLERLE KUR'AN-I KER!M TEFS!Ri 2689 _ _;___ ___ _ 
kazand1g1 ile <baghd1r. AncaJk sagcllar mustesnad1r.>> (Miiddesir, 38- 39) 
buyur:maJktadlr. . · 

Allah Teala : «Allah'tan ba§ka dostu ve (kendisine §efaat edecek 
hi~bir) §efaat~1s1 ve (yakml) .olmayan bir kimse ... >> buyurmaktad!r ki; 
ba§ka bir ayette de §oyle buyurmaktad1r: «All§-veri§in, dostlugun ve 
§efaatm olmad1~ giin gelmezden evvel... Kafirler, i§te zulmedenlerin 
kendileridir.» (Bakara, 254). 

Allah Teala: «0, butun vanm fidye olarak verse de kabul olun
maz.>> buyuruyor. Her §eyi verse dahi bu, ondan kabul olunmaz. Nite
!kim ba'§ka bir ayette de Allah Teala: <<Dogrusu kufredip te ·kafir olarak . 
olenler; yeryuzu dolusu altlm fidye verecek olsalar, yine de hi~birin
den kabul edilmez.» (Al-i imran, 91) buyururken burada da: «i§te on
lar, kazandlklarmdan oturu yok olanlardlr. Kuffu edegeldiklerinden do
layl onlara kaynar sudan i~ecek ve elim bir azab vard1r.» buyurmak
tadir. 

J ~ ,,~, / ~ \,..-.; ..... ,("(.V.\\6~ .-,J ..... (,} ~/(, "'G-":: ,_J",......- ~ \·. ' • \' ·~, \~ 
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71 - De ki : Allah'1 b1rainp ta. bize fa.yda ve· zarar ve
remeyen ~eylere mi yalvarahm? Allah bizi . hidayete er
dirdi'kten sonra arkada.~lan; bize gel, diye dogru yola c;;a
g·mrken; ~eytanlann sapt1np ~a~k1n bir halde c;;ole dii~iir
mek istedikleri kimse gibi okc;;elerimizin iistiinden gerisin 
geri mi donelim? De ki: Allah'm hidayeti, asll hidayetin _ 
kendisidir. Ve biz emrolunduk ki; alemlerin Rabb1na tes
lim- olalrm. 

72 - Ve bir de namaz k1hn ·ve O'ndan korkun diye. 
O'dur kendisine -vanp toplanacagJ.n1z. -

Tefsir, C. VI F. 169 
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73 - 0' dur, gokleri ve yeri hak ile yaratan. O'nun; 
ol, "dedigi g:Un; hemen olur. O'nun sozii haktlr. Sur'a iifle
necegi gun de miilk O'nundur. Goriilmeyeni de, goriileni 
de bilir. Ve 0, Hakim'dir, Habir'dir. 

Allah'm Hidayeti 

Suddi der ki : Mfi§rikler inananlara : Bizim yolumuza uyun ve 
Muhammed'in dininl ilnrakm, dediler de Allah Teala : ((De ki : Allah'l 
blraJklp ta bize fayda ve zarar veremeyen §eylere mi yalvarahm? Ok
~elerimizin iistfinden gerisin geri kufre mi donelim? (Bu durumda biz 
§eytanm yeryfizunde saptlrdlgl ki§i gibi oluruz.))) ayetlerini indirdi. 
Yani Allah Teala §Oyle buyuruyor: imandan sonra eger kufre dfi§er
seniz; siz §U adam gibi olursunuz: Yolda'bir kavimle beraber iken yolu 
kaybetmi§, §eytan kendisini §a§trtlp yeryuzunde saptirffil§, arkada§lari 
yolda olup onu kendilerine ~ag1rara:k; bize gel, biz yoldaJlz, demeye 
ba§larlar. 0 ise; onlara gitmemekte diretk. i§te Hz. Muhammed (s.a.) i 
tan1d1ktan sonra onlara uyamn benzeri budu:r. Yola ~agtran Hz. Mu
hammed (s.a.) in ta kendisidir. Yol ise islam'd1r. Bu hadisi ibn Cerir 
rivayet etmi§tir. 

ibn Abbas'tan rivftyetle Ali ibn Ebu Talha : <~De ki : Allah'1 bira
ktp ta bize fayda ve zarar veremeyen §eylere mi yalvarahm?)) ayeti hak
kmda §Oyle demektedir: Bu, Allah Teala'mn ilahlar ile onlara ~agiran
lar ve Allah'a ~ag1ranlar (davet edenler) hakkmda vermi§ oldugu bir 
ornektk Bir adam dfi§finun: Yolunu kaybetmi§, sap1trn1§. 0 strada bi
risi kendisini; ey falan oglu falan, yola gel, diye ~agmyor. Onun arka
da§lan var ve kendisini; yola gel, diye ~agmyorlar. Birinci ~agtran';l. 

uyarsa onu tutup goturiiyor ve helake ula§tmyor. Kendis.ini hidayete 
~agtranlara icabet ederse yolu buluyor. Bu birinci ~ag1ran, onu helak 
edicidir. Allah'dan ba§ka bu ilahlara tapamn ornegi budur ki; o ki§i, 
kendisine olfim gelinceye kadar bunun dogru olduguna inamr da he
lake ve nedamete (pi§manhga) dfi§er. Allah Teala: ((~eytanlarm sap
tmp ~ole d'ii§firmek istedikleri kimse gibi. .. >> buyuruyor ki; bunlar he
lak edicilerdir. Onu ismi ile, babasmm ve dedesinin ismi ile ~agmrlar. 
0 da bunun dogru bir §ey oldugunu sanarak ona uyar. Nihayet onu he
lake atarlar, belki de yerler. Veya yeryuzunde kapkaranhk bir yere 
atarlar da orada susuzluktan helak olur. i§te bu, Allah'tan ba§ka ibadet 
edilen ilahlara icabet edenin orriegidir. Hadisi ibn Cerir rivayet etmi§
tir. ibn Ebu Necih ise Mucahid'den naklen ((~eytanlarm saptlnp §a§km 
bir hal de ~ole dfi§urmek istedikleri kimse gibi. .. » a yeti hakkmda §oyle 
der: ~a§km durumdaki ki§iyi arkada§lan yola ~agmyor. i§te bu, hida-
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yete erdikten sonra sap1kllga •du§enin ornegidir. ibn Abbas'tan naklen 
A vfi, ccArkadru§lan dogru yola ~agmrken §eytanlann .saptmp §a§km bir . 
halde ~ole dii§urmek istedikleri kimse gibi ... » ayeti harkk1hda §Oyle der: 
Bu, Allah'm hidayetine icabet etmeyen, §eytana itaat eden, yeryiizun
de gunah i§leyip haktan meyleden, sapan ki§idir. Arkada§lan kendisini 
hidayete c;agmrlar. Ve onu ~agmp emrettiklerinin hidayet oldugunu 
san1rlar. Allah Teala bunu, insanlardan bunlann dostlan i~in soy
leyip, ccAllah'm hidayeti, as1l hidayetin kendisidir-.» buyuruyor. Saplk
llk ise, cinlerin kendisine ~ag1rd1kland1r. ibn Abbas'm bu sozunu riva
yetten sonra ibn Cerir der ki : Bu, arkada§larmm onu hidayet sanarak 
saplkllga ~agirmalanru gerektirir. Halbuki bu, ayetin zahirine terstir. 
Zira Allah Teala, arkada§larmm onu hidayete ~ag1rdiklanru haber ver
IJ?.ektedir. o halde Allah Teala'nm hidayet oldugunu haiber vermesiyle 
birlikte onun sap1kll'k olmas1 caiz degildir. Bu, ibn Cerir'in soyledigi 
gibidir. Ayetin aki§I, §eytanlarm sapt1rd1g1 ki§inin §a§km olmasm1 ge
rektirir. Onun arkada§lan dogru yolda yiirumektedirler. Onu kendi
lerine ve en giizel yolda onlarla birlikte gitmeye ~ag1rmaya ba§lailll§
lardir. Burada SOZUn takdiri §Oyle olmalldlr : ccOnlardan yuz ~evirip 
onlara donmemektedir. ~ayet Allah dileseydi, onu hidayete erl§tirir ve 
onu dogru yola geri ~evirirdi. » i§te bu sebepledir ki, Allah Teala: «De 
ki : Allah'm hidayeti, as11 hidayetin kendisidir.» buyurmu§tur. Nite
kim ba§ka ayetlerde de §6yle buyurmaktadlr : ccAllah kimi de hidayete 
erdirkse, onu saptlracak yoktur.» (Zul'fler, 37), <cOnlann hidayeti bul
malarma ne kadar h1rs gostersen muhakkak ki, Allah dalalete saparu 
hidayete erdirmez. Ve onlarm yardimcilan da yoktur.» (Nahl, 37). Allah 
Teala burada devamla §oyle buyuruyor: <eVe :oiz erprolunduk ki; alem
lerin Rabbma teslim olallm. (ortagl olmakSlZlll sadece O'na ibadet 
edelim.) Ve bir de namaz k1lln ve O'ndan korkun diye.» Namaz k1lma:kla 
ve her durumda O'ndan korkmakla emrolunduk. «O'dur, (kiyamet gii
nu) kendisine vanp toplanacag1ruz. O'dur, gokleri ve yeri hak ile (ada
Ietle) yaratan. {Her ikisinin yaratlciSI, sahibi, onlan ve onlardakileri 
idare eden.)>>, «O'nun; ol, dedigi gun; hemen olur.>> ayetinde k1yamet 
gunii kasdedilmektedir. o gun Allah Teala <<01.» buyuracak ve goz a~1p 
kapama veya ondan daha k1sa bir zaman:da O'nun emri olaca;k, mey
dana gelecektir. 

( ... ...... .... ........... ) 

Sur'a Uflenecegi Giin 

Miifee.sirler, ccSur'a uflenecegi gun ... » ayetinin tefsirinde ihtilaf 
etmi§lerdir. Baz1lan §oyle der : ccBuradaki 'Sur' kelimesinden maksad, 
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suret kelimesinin {!oguludur. Boylece mana, st1retlere iiflenip de diril
tildikleri giin, §eklinde olacaktlr. Halbuki dogru olan, buradaki sur ke
limesi ile israfil (a.s.) in ufleyecegi borunun k'asdedilmi§ olmastdrr. hm 
Cerlr der ki : Bize gore dogru olan, Hz. Peygamber'den gelen haberle~ 
rin destekledigi gorii§tur ki; Allah Rasulu : Muhakka;k ki israfil sur'tt 
agzma alrm§ ve almm (yiiziinii) egip dondurrrrfi§tiir. Ne zaman emredi
.lecek de uffuecek diye beklemektedir, buyurmu§tur; imam Ahmed der 
ki: Bize ismail ... Abdullah ibn Amr'dan rivayet etti ki; bir bedevi _: 
Ey Allah'm Rasulu; sur nedir? diye sordu. Allah Ra.smu de : Kendisine 
uflenecek boynuzdur, buyurdular. Sl'1r hadisi bize Hafiz Ebu'l-Kastm 
et-Taberani kanahyla onun «et-Tlvalat; kitabmda rivayet edilmi§tir. 
0, §Oyle demektedir : Bize Ahmed ibn el-Hasan'm ... Ehu Hureyre (r.a.) 
den ·rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Ashabmdan bir grupun arasm
da bulundugu strada Allah RasUlu (s.a.) §oyle buyurdular : Allah Teala 
goklerin ve yerin yarattlmastm bitirince, sur'u yara.tlp onu isrA!ll'e· 
verdi. 0 bunu; ne ~an emredil.ecek diye beklemek uzere goziillii Ar§'a 
dikerek agzma ko;Ydu . . Ben : Ey · Allah'm Rasulu; sur nedir? diye sor
dum. Boynuzdur, buyurdular. Ben : 0 nastldtr? diye sorduril. ~oyle bu
yu:rdular: Buyiiktur. Beni hatk ile gonderen (Allah) a yemin ederim ki; 
onun bir halkasmm (bogumunun) buyiikliigu goklerle yerin geni§ligi 
g1bidir. Ona u.c; · defa uflenecektir : Birinci ufurme, korku ufurmesidir. 
ikincisi, 'ytkllma ufurmesidir . . U{!uncusu ise kalktp alem.lerin Rabbmm 
huzurima dikilme ufiirmesidir. Allah Teala israfil'e b'irinci ufiirmeyi 
emiedip; ufiir, buyuracark. · 0, korku iifurmesini ufiirup Allah'm dile
dikleri d~mda biitun gokler ve yer halk1 korkacak. Allah Teala ona 
emredecek de l!zaiacak ve kesinti yapmayacak, (fiitur getirmeyecek). 
Bu, Allah Teala'nin : «Bunlar bir tek .c;tghk be!4eniektedirler. Ki, onun· 
bir an gecikmesi yaktur.n (Sad, 15) kavli gibidir. Allah Teala daglan 
yiiriitecek. Onlar bir bulut gibi ~ecek ve serab olacakla,r ... Sonra yer
yiizu halklm oyle hir sarsacak ki, dalgalarm c;arptlgJ denize atllml§ bir 
gemf gi·bi olacak. Yeryiiziindeki halk1 te.rs {!evirip riizgarlann salladtgl, 
Ar§'da ·as1h bir kandil gibi yapacak. Bu durum, Allah Teala'nm : _«0 
gun bir sarsmti sarsar. Ve pe§inden bir ba§ikas1 gelir. 0 ; gun kalbler 
titrer.» (Naziat, 6 - 8) ayetlerinde haber verdigi durumdur. insanlar, 
onun. iizerinde sarsll,Ip ~lkalanacak. Siit. ver~n ka.dtnl~r {!OCuklanm 
unutacak, hamileler karmlanndakini b1rakacak (doguracak), ~ocuklar 
ihtiyarlayaca~, §eyt~nlar korkudan uc;ar gibi ka{!aca:klar. Yeryiizunun 
kenarlarma vannca, melekler .. onlara gelip yiizlerine vuracaklar ve onlar 
da don~ek. insanlar arkalarma doniip k~acatk. Allah'm emrinden·on
lan koruyacak hi{!bir ~ey olmaya·cak. Birbirlerini {!~racaklar. f§te bu, 
Allah Teala'mn ( ~k.J:! ) c;agn§ma gunu, buyurdu~u gi:indur. 
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Onlar bu halde iken, yeryiizii bir ba§tan diger bir ba§a kadar ya
nhp ~atlayacak. Bir benzerini gt)rmedikleri biiyiik -bir durumu :gi)re
cekler. Bundan dolay1 en iyis'ini Allah Teala'n1n bildigi iiziintii ve korku 
onlan kaplayacak. Sonra gokyiiziine baikac_aklar ki o; erimi§ •bir maden 
gibi olmm~: Sonra yanhp yild1zlar sa~1laca:k, giine§' ve ay batacak; Allah 
~ulii (s.a;) , buyurdular ki : Oliiler bundan hi~bir §eY bilmeyecekler . 

. · Ehu Hiireyre : Ey Alla.h'm Rasulu; Allah Teala'mn· _: «Shr'a iifiliiilecegi 
giin, Allah'm dilediklerinden ba§ka gbklerde' olanlar da, yerde olanlar 
da korku -i{!incte ·kahrlar.» (Ne:ml, B7.) ayetinde istisna e-ttiklel"i kimler- . 

_ dir? diye sordu. Allah :Rasulii §Oyle buyurdu : Bunlar §ehidletdir. Korlm, 
dirilere ula§acakt1r. Onlar da Allah katmda diriler olup nziiklanmak
tadirlar. Aliah Teala, o giiniin .korkusundari onlan koruyup emin klla
caktir. Bu, Allah Teala,'mn yaratl'klanrim kotiileri iizerine gonderecegi 
bir azabtlr. Allah · TeaJa ·bU hususta §Oyle buyurmaktruhr -: <iiEy msanlar, 
Rabbmlzd'aJ'l salnmn. Dogrusu; kl.yamet saatinin sar:gmt1s1 biiyiik bir 
§eydir. Onu gordiigiiniiz giin, her emzikli (kadm) emzirdigini unutur, 
her yiiklii (kadm) yii!kiinii · dii§iiriir. insanlan sarhO§ -gibi goriirsiin. 
Oysa sa:rtho§ degildirler,, _ama Allah'm aza·bmm ~ak ~etin ol:maslridan
dlr.» (Haec, 1 - 2) . Onlar, Allah'm dP,edigi kadar bu azab . i~inde krua-

. caklard1r. ~u kadar var ki bu, uzun olacaktlr. · 
_ Sonra Allah Teala israfil'e YI-kllma iifiirmesini emredecek .. o da 

YJ.kllz;n:a iifiirmesini iifiirecek ve Allah'm dile-dikleri . d1§md-a gokler ve 
yer halkl y1k1lacak. Bunlar . bitince oliim melegi Cebbar'a gelecek ve : 
Ey Rabb1m, Serr)n dilediklerin di§mda gokler ve yer ehli oldii, diyecek. 
Allah Teala; kimlerin kald1~m en iyi bildigi halde; kimler kald1? diye 
soracaJk. C>liim meiegi : Ey Rahblm, olmeyecek diri olan Sen, A,r§'l t~l~ 
yanlar; Cibril ve Mikail ve bir de ben kald1m, diyecek. Allah Teala : 
Cibril ve Mikail olsii~er, buyuracak. Allah Ar§'I 'konu§turacak ve o diye
cek ki : Ey Rabb1m, Cibril ve Mikail oliiyor! Allah-Tea.la : Sus; 1ben, Ar~'I-

. mm altmda olan her §eye oliimii yazdim, buyurac~k ve 0 .ikirsi olecekler. 
Sonra oliim melegi Cebbar'a gelip: Ey Rabb1m, Cibrif ve -:-~kail oldii.r 
diyecek. Allah Teala kimlerin kald1gm1 en iyi bilen oldugu ·. narcte; kim 
kaldl? diye soracak. 01 iim melegi : Asla olmeyece){ diri olan Sen, :Ar§'mi 
ta§:tyanlar ve bir de ben kald1m, diyecek. Allah Teala : Ar§'llru ta§Iyan
lar olsiinler, buyuracak ve onlar da olecekler; Allah, TeaJa Ar§'a emre
decek ve o, sur'u isratil'den alacak. Sonra oliim melegi gelip: Ey Rab
bim, Ar~'1m ta§Iyanlar oldii, diyecek. _ · All~h Teala kimlerin kaldlglll\ · 
en iyi bilen oldugu halde; kim kald1? diye sor.ac~k. Oliim melegi; Ey 
Rabb1m, asla olmeyecek diri olan Sen . ve ~ir de pen kaldnn, diyece!k. 
Allah Terua_; Sen, yaratlklanmdan bir yaratiksm1 ~u gordiigiinii gar
men i~in seni yaratmi§tlm, sen de ol, buyuraca:k ve o da olecek. Vahid, 
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Ahad, Kahhar olan, dogmami§ ve dogurmami§ alan Allah'dan ~ka, 
hic;blr §ey kalmaymca ilk oldugu gibi Allah Teala son da olacak. GOk
leri ve yeri kitaplan katlar giibi katlayacak sonra yay1p diizleyecek ve 
U\! :kere .onlan ataca!k ve : Ben Cebbar'1m, Ben Cebbar'Im, Ben Ceb- , 
bar'rm, diye soyleyip uc; kere : Bu gun miilk kimindir? diye seslenecek. 
Ona hi\! tkimse cevab vermeyecek ve kendi kendine : Vahid, Kahhar alan 
Allah'1m, buyuracak. Allah Teala : «0 gun yer, ba·§ka bir yerle degi§ti
rilir. · Gokler de ba§ka goklerle.n (ibrahim, 48) buyuruyor ki; gokleri ve 
yeri yayacak, Ukkaz koselesi giibi . onlan uzatlp yayacak. Sen onlarda 
hi\! bir egrilik goremeyeceksin. 

Sonra Allah Teala yarat1klara oyle bir seslenecek ki; onlar bu de
gi§tirilmi§ yeryiiziinde bir 6nce1kinde olduklan gibi olacaiklar. Onun va
disinde olanlar yine vadisinde, yiiksek yerinde olanlar yine yiikseklerin
de olacaklar. Sonra Allah Teala, Ar§'m altmdan onlann uzerine bir su 
gonderecek ve gokyiiziine yagmur yagd1rmasm1 emredecek. Yeryiiziine 
kirk giin yagmur yagd1racak. Su onlann uzerinde oniki kulac; olacak. 
Sonra Allah Teala cesedlere, kami§ -veya badda- gibi bitmelerini em
redecek de onlar bitecekler. Nihayet cesedleri, . daha once oldugu gibi 
tam olarak te§ekkiil edecek. Allah Teala : Ar§'Iml ta§Iyanlar dirilsin, 
buyuracak ve onlar dirilecekler. Allah Teala israfil'e emredecek ve o, 
3U.r'u ahp agzma koyacak. !Sonra Allah Te·ala : Cibril ve Mi'kail dirilsin, 
buyuracak ve onlar dirilecekler. Allah Teala ruhlan ~ag1racak. Onlar 
getirilecekler. · MiisJ.iimanlann ru,hlan nur S3\!arken, kafiilerin ruhlan 
karanhk olacak. Allah Teala hepsini ahp sflr'un ic;ine koyacak. Daha 
sonra israfil'e dirilme iifiirmesini iifiirmeyi emredecek ve o, dirilme 
iifiirmesini iifiirecek. Ruhlar an gibi c;1kacaklar. Gokle yer arrunm dol
durmu§ olacaJklar. Allah Teala : izzet ve Celal'im hakk1 ic;in, muhakkak 
her ruh cesedine donecelk, buyuracak ve ruhlar yeryiizundeki cesedle
rine girecekler. Once genizlere girip sokulan ki§ide zehirin yiirumesi 
gibi cesedin i·c;inde yiiriiyecek. Sonra yeryiizii sizden aynlacak (siz, yer
yiiziinden aynlacaks1mz, <;1kacaksm1z). YeryU.ziiniin kendisini blraka
caklarm ·ilki ben olacag1m. Ra.bb1mza dogru ~1k1p sur'atle varacaksm1z. 

. «0 c;ag1rana kO§arak; kafirler : Bu, zorlu bir giindiir, derler.ll (Kamer, 
8). Yalmayak, ~1plak ve siinnets'iz olarak olc;iisii yetmi§ y1l olan bir yerde 
duracaksm1z. Allah Teal§. size bakmayacak ve aramzda hiikum verme
yecek. G6zya§lan bitinceye kadar aglayacaksm1z. Gozya§lan bitince; 
onun yerine kan d6'keceksiniz. Terden bogulacak derecede veya ter 
c;enelerinize ula§mcaya kadar terleyecek; bizim aram1zda hiikmetmesi 
ic;in Rabb1m1za bizim ic;in· kim §efaatta bulunacak? diyeceksiniz. Buna 
babamz Adem'den daha lay1k kim olabilir? Allah Teala onu eliyle ya
ratmi§, ana ruhundan iifiirmii§, v-e ilk olarak onunla konu§mU§tur, di-
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yeceksiniz. Adem'e vanp bunu ondan isteyecekler. 0 ise kabul etme
yip; bunun sahibi (bunu yapacak olan) ben degilim, diyecek. Birer birer 
her peygambere bu istegi iletecekler. Her peygambere vardrklarmda on
lar •bunu kabul etmeyecekler. Allah Rasulii (dev~mla) §Oyle_:puyurdular: 
N~ayet bana gelecekler. Ben, Fahs'a gidecegim ve secdeye kapanacag1m. 
Ebu Hiireyre: Ey Allah'm Rasulii; Fahs nedir? diye sordu. AllahRasulii 
§oyle buyurdular : Ar§'m oniidiir. Nihayet Allah Teala bana bir melek 
·gonderecek ve o pazumdan tutup beni kald1racak. Bana: Ey Muhai!l
med, buyuracak. Ben : Evet, Rabb1m, diyecegim. Allah Teala en iyi 
bildigi halde; durumun nas1l? diye soracak. Ben: Ey Rabb1m, bana 
§efaati va'detmi§tin, yaratlklarm hususunda beni §efaatr;i k1l (§efaati
mi kabul buyur) .ve onlann arasmda hiikmeyle, diyecegim. Allah Teala : 
Senin §efaatini kabul eyledim, onlara geliyorum, aralarmda hiikmede
cegim, buyuraca:k. 

Allah Rasulii (s.a.) buyuruyor ki: Geri doniip insanlarla birlikte 
duracag1m. Biz, bu halde dikilirken gokyiiziinden §iddetli bir ses duya:
cagiz ve bu bizi koiikutacruk. Diinya semas1 halk1, yer<;iiziindeki cin ve 
insanlarm iki misli olarak inecekler. YeryUziine yakla§hklannda, yer
yiizii onlann nuru ile aydmlanacak ve saflarmda yerlerini alacaklar. 
Biz onlara: Rabb1m1z ir;inizde mi? diye soracag1z. Onlar: Haytr, o ge
licidir (geliyor). diyecekler. Sonra ikinci gok halk1 inen meleklerin iki 
misli, orada bulunan cin ve insanlarm iki misli olarak inecekler. Yer
ytiziine yakla§tlklarmda yerytizii onlarm nuru ile aydmlanacak ve on
Jar da saf tutacaklar. Biz onlara· : Rabb1m1z, ir;inizde mi? diye soraca
glz. Onlar: Hay1r, .gelicidir. diyecekler. Sonra -onlar, bOyle kat kat ine
cekler ve nihayet bulut ve meleklerin golgeliginde (:ebbar olan Allah 
Teala inecek. 0 giin Ar§'lm sekizi -ki onlar bu giin dorttiir- ta§lya
cak. Ayaklar1 yeryiiziiniin en alt s1mrlarmda olacak. Yerytizii ve gokler 
onlarm bellerinde olacak. Ar§ omuzlannda iken onfar tesbihlerinde ken
dilerine has sesleriyle §oyle diyecekler : Ar§ ve ceberut sahibini tesbih 
ederiz. Hti'kiimranhk ve melekut sahibini tesbih ederiz. Diri olup olme
yeni tesbih ederiz. Yaratlklar1 oldiiriip kendisi olmeyeni tesbih ederiz. 
(0), Siibbuh'tur, Kuddus'tur, Kuddus'tur, Kuddus'tur. En yiice Rrub
blmlzl, meleklerin· ve ruhun Rabbm1 tesbih ederiz. Yarat1klan oldiiren 
ve kendisi olmeyen en yiice Rabb1m1z1 tesbih ederiz. Allah Terua Kiirsi'
sini yeryiiziinun diledigi yerine koyar ve sesi ile seslenip §oyle buyurur: 
Ey cin ve insanlar toplulugu; sizi ya.ratt1g1mdan bu giintiniize kadar 
sizi dinledim, soziintizii i§it.ip i§lerinizi gordiim. Beni dinleyin; i§te 
i§leriniz, sizlere okunan sayfalanmz. Kim hay1r bufursa Allah'a ham
detsin. Kim bundan ba~asm1 bulursa kendisinden ba·§kasmi kesinlikie 
aytplamasm. 
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Sonra Allah Teala cehenneme emreder ve onun parlayan bir 'lnsnu 
~lkar. Allah Teala §6yle buyurur : «Ey Ademogullari, ben size : ~eytana 
tapmaym. 0 muhakkak ki sizin apa~lk bir dii§mamruzdlr. Ve: Bana 

·kulluk edesiniz, i§te bu dosdogru yoldur, ~iye ahdetmedim · mi? Andol
sun ki; o, sizden bir~ok nesilleri saptmm§tlr. Hala aklm1z1 ba§Imza al
niaz miSmlz? i§te bu, size va'dolunan cehennemdir. Kiifretmekte oldu
gunuzdan dolay1 .bugiin oraya girin.» (Yasiri, £30.- 64). 

Allah TealE~- insanlarm arasm1 aymr ve iimmetler diz ~oker. Allah 
Teala bu husl.lsta §oyle huyurur: «Her funmeti diz iistii ~okmii§ goriir
siin~ Her iimmet kendi kitabma ~agnllr. Bugiin yapt1~mzm kar§1llg1 
size verilecektir.» (Gasiye, 28). Allah Teala Ginler ve insanlar alemi dl
§mda yarat1klan arasmda hiikmeder_ (htikiim verir). Vah§i hayvanlar 
ve dort ayaklllar (dort ayakll hayvanlar) arasmda hiikiim verir. 0 kadar 
ki; boynuzlu koyunda.n hoynuzsuz koyunun hakkmi ahr. Allah Tea.la 
bunu 'bitirip hiQbirinin yamnda bir digerine ait hak ·kalmaymca : Top
r3.k _olun, buyurur. i§te o s1rada katir : <rKe§ki ben de toprak olaydrm.» 
der. (Nebe', 40). 

Sonra Allah Teala kullan arasmda hiikiim verir. Hakkmda hiikiim 
verileceklerin ilki kanlard1r. Allah yolunda oldiiriilen herkes gelir. Al
lah Terua her oldiiriilene emreder de; boyun damarlanndan kanlar aka
rak ba§llli 'ta§1y1p gelir ve : Ey Ra·bb1m, bu, beni ni~in oldiirdii? diye 
sorar. Allaih Teala en iyi bilen oldugu halde; onlan ni~in oldiirdiin? 
diye sorar. -Oldiiren : izzet senin i~in olsun diye onlar1 Oldiirdiim, diye 
cevab verir : Allah Teala ona : Dogru soyledin, buyurup onun yiiziinu 
giine§in nuru gibi k1lar ve melekler kendisini cennete gotiiriirler. Bun
lardan ba§ka (bunlann dl§llldaki) oldiiriilenlerin hepsi boyun damar
lanndan ka:n akarak ba..,m1 ta§1yor halde gelir ve : Ey Rabb1m, beni 
§U oldiirdii, der. Allah Teala en iyi bilen oldugu halde; onlan ni¢11 
oldiirdiin? buyurur. Oldiiren : Ey Rabbim, izzet Senin ve benim i~in 
olsun diye onlan oldiirdiim, diye cevab verir. Allah Teala da : Helak 
oldun, huyurur. Sonra bir ne·fsi oldiiren herkes, istisnaslz kar~1hgmda 
oldiiriilur. Hi~ bir zuliim kaimaz, kar§1hg1 ahmr. Biitiin bunlar, Allah'm 
dilemesi i¢ndedir: Dilerse azab eder ve dilerse ona merhamet eyler. 
Sonra Allah Teala, geriye kalan· yaratlklan arasmda hiikiim verir. Ni
hayet, hi~ kimsenin yamnda hi~ kimseye ait bir zuliim k'almaz ki za
limden mazlumun hakk1 almm~ olmasm. 0 kadar ki, siite su ~atlp 
sonra satan dahi siit sudan aynlmcaya kadar sorumlu tutuiur. Allah 
Teala biitiin bunlan bitirdiginde. birisi \!lklp seslenir, biitiin yaratlklar 
duyarlar: Dikkat edin; her kavim ilahlanna ve Allah'tan ba§ka ibadet 
edegelmekte olduklarma kat1lsm. Allah'tan ba§kasma ibadet eden hi\! 
kirnse kalmaz ki oniinde ilahlan temessiii . ettirilmi§ olmasm. o giin· · 
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meleklerden birisi, Uzeyr §ekline girdirilir. Meleklerden biri de Meryem 
Oglu isa suretine biirundiiriiliir. Birine yahudiler, obiiriine huistiyan- · 
lar uyar. Sonra . onlann ilahlan kendilerini cehenneme siiriikler. l§te 
bu, Allah Tea:la'run §U soziidiir : «~ayet bunlar tann olsaydi oraya gir
mezlerdi. Ve hepsi orada temelli kalacaklardlr.» (Enbiya; 99). 

· ic;lerinde miinafiklar oldugu halde inananlardan ba§ka hi~ kimse 
kalma<ilgmda; Allah Teala onlara diledigi §ekilde• gelir ve : Ey insan
lar; -insanlar gitti. ilahlanruza ve tapageldiklerinize katllm, buyurur. 
Onlar : Allah'a yemin olsun ki bizim i~in Allah'tan ba§ka ilah yoktur. 
Biz, O'ndan -ba§kasm,a ibadet etmi§ de degiliz, de_!'ler. Ve onlardan ayn-

Q. lirlar. Onlara gelen Allah'm kendisidir. KalmaYI diledigi kadar kallp 
sonra onlara tekrar gelir ve : Ey insanlar; insanlar gitti, ilahlartruza 
ve tapagelmekte olduklanmza katllm, buyurur. Onlar yine: Allah'a 
yemin olsun, ki, bizim ic;in Allah'tan ba§ka hic;bir ilah yoktur. Ve biz, 
O;ndan ·ba§kasma ibadet etmi§ de degiliz, derler. Allah TeaJa onlara 
gorii:niir ve onlarm; Rablan oldugunu bileceklen azametiyle onlara te
celli eder. Yiizleri iizeri kapan1p secde ederler. Her bir miinaflk ensesi 
iizere yere _ ylk11Ir. Allah Teala onlann s1rtlanm inek boynuzlan gibi 
kllar. Sonra oniara iz!n verir ve kalkarlar. · Allah Teala tlrpan (veya 
bi·c;a;k) keskill'liginde -veya k1hg keskinliginde- cehennemin iki tar:afi 
arasma S1rat'1 kurar. Onun iizerinde c;engeller, ucu knrnk demirler, 
demir dikeni gibi dikenler vardlr. Oniinde ise kaygan bir koprii vardir. 
Onlar goz a~1p kapamas1 gibi veya §iln§ek ~kmas1 gibi veya riizgar gibi 
veya cins atlar gibi veya cins binekler gi'bi, yahut da cins bahklar (soylu 
ki§iler) gibi g~erler. Salim olarak :kurtulan, tirmalanmi§ olarak !kur
tulan; cehenneme, yiizii iizeri, elleri-ayaklan toplanml§ olarak: atllanlar 
vard1r. 

Cennet halk1, cennete ula§tlnldi~nda : Cennete girmemiz i~in 

Rabb1m1za bize kim §efaat edece~? derler. Buna babamz Adem (a.s.) 
den daha laYI!k kim olabilir? Allah onu bizzat yar~;Ltiill§, rlihundan : 
iiflemi§ ve ilk once onunla konu~u§tur, diyerek Adem'e vruu ve ondan 
bunu isterler. 0, bir giinahi zikredip bumin sahtbi (bunu yapacak olan) 

. ben degtlim. Fakat Nuh'a gidiniz, o Allah'm ras.ullerinin. il!kidir, der. 
Nuh'a vanhr ve kendisinden §ef8,at istenilir. 0 da bir giinah1 zikredip 
bunu yapacak olan ben degilim, Mlisa'ya yapi§m. Muhakkak ki miina
caatta onu Allah Tea1a kendine yakm, kllnn§, onunla konu§mU§ ve ona 
~evrat'I indirmi§tir, der. Mftsa'ya vanhp bu kendisinden istenilir. 0 da 

. bir giinahi zikredip bunun sahibi ben degilim, fakat siz, i\llah'm ruhu . 
. ve kelimesi olan Meryem Oglu Isa'ya yapi§Iniz, der. Meryem Oglu tsa•ya 
vanhp 'bu hl1S11staki iste!k kendisine iletildiginde; siz~ bunu yaplvere
cek olan ben degilim. Fakat siz, · Muhammed'e yapt§m, der. Allah Ra-
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sulii (s.a.) ·buyurur ·ki: Bana gelirler. Benim i~in Rabb1m katmda lie; 
§efaat vard1r. Gider ve cennete vanp kapiSmm halkasma yapi§Irim. 
A<;Ilmasmi isterim. Cennet bana a~Illr. Ben selamlanmm. Cennete gir
digimde Rabb1m1 gorup secde ile yere kapanmm. Yaratiklanndan hic;
birine izin veriimeyen bir miktarda, Allah'a ha1p.d ve sena etmeme izin 
verilir. Ve: Ey Muhammed, kald.Ir ba§Im; §efaat et, §efaatm kabul edi
lecek. iste, sana verilecek, buyurur. Ba§Iffil kaldirdigimda en iyi bilen 
oldugu halde Allah Teala : Durumun nedir? diye sorar. Ben : Rabb1m, 
bana §efaati va'detmi§tin. Cennet halk1 huslisunda ben.i §efaatc;I · k1l 
da cennete girsinler, derim. Allah Teala: Seni §efaa~I rkildim (senin 
§efaatim kabul eyledim) ve cennete girmeleri hususunda onlara izin 
verdim, buyurur. . 

Allah Rasulii (s.a.) buyururdu ki: Nefsim kudret elinde olan 
(Allah) a yemin olsun ki; sizler dunyada e§lerinizi ve mesrkenlerinizi 
cennet halkmm e§lerini ve meskenlerini bildiginden daJha iyi bilemez
siniz. Onlardan birinin yetmi~iki hanimi olacak. Yetmi§i Allah Teala'mn 
(orada) yarattiklarmdan; ikisi de Adem ogullarmdan olacak. 1;3u ikisi 
diinyada iken Allah'a ibadetlerinden dolayt Allah'm (orada) yarattik
larmdan daha iistiin olacaklar. Bunlardan birincisiyle yakuttan bir oda
da, lizerinde yetmi§ c;ift atlas ve kahn ipek bulunan incilerle slislu al
tmdan bir yatak uzerinde zifafa girecek. Sonra o, elini bu birinci e§i
nin omuzuila koyacak ve (temiz ve §effafl!gmdan) elini onun gogsiin
den, elbise, deri. ve etinin arkasmdan garecek. Onun bald1r kemigine 
baikt1gmda onu; yakuttan bir kaml§taki ipe bakamn gordiigii gibi go
recek. Bu e§in cigeri ona bir ayna, onun cigeri de bu e§e bir aynadlr. 
0 bu e§in yamnda iken onu asia usand1rmayacak, o da kendisini usan
d.Irmayacak. Defalarca vard1g1 halde her seferinde onu bakire bulacak. 
Arzusu hie; kesilip kmlmayacaik, bu e§i bundan asia §ikayet etmeyecek. 
0, bu halde iken nida edilecek: Senin ondan, onun senden usanmadi
gml biliyoruz. f}uras1 muhakkak ki; burada ne sana, ne ona oliim var. 
f}u kadar var ki; senin i~in ondan ba§ka e§ler de var. Ve onun yamndan 
c;lkaca!k. (Diger) e§lere pirer birer varacak Her birine vard.Igmda; Al
lah'a yemin olsun ki, cennette senden daha glizelini gormuyorum, cen
nette bana senden daha sevgili hi~bir §ey yok, diyecekler. 

Cehennem hahln cehenneme dii§tiigiinde; Rabb1mn yaratiklann
dan, amellerinin kendilerini helak ettigi bir grup oraya 'dii§ecek. On
lardan kimisi .vardir ki; ate§ ayaklarim yakalami§tlr, daha yukan c;Ik
miyor. Kimileri vard1r ki; bacaJklanmn yanlarma kadar ate§ yakala
ml§tlr. Kimilerini~ dizlerine, kimilerinin bogiir1erine kadar, kimilerinin 
yiizli di§mda biitiin cesedini ate§ yakalami§tlr. Allah Teala ylizii ate§e 
haram kilnn§tir. Allah Rasulii (s.a.) buyurur ki: Ben; ey Ra~bb1m, fun-
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metimden ate§e kim dii§tii? (Veya: Ey R8!bb1m, ate§e dii§enler benim 
iimmetimdendir.) diyecegim. Tamd1klanmz1 ~1kanmz, buyuracak. On
iardan bir tanesi kalmaymcaya kadar onlax Gikaca'k. Soma Allah Teala 
§efaata izin verecek ve hi<;bir peygamber ve §ehid kalmamacasma §efaat 
edecekler. Allah Teala: Kalbinde dinar aguhg1 iman bulduklanmzi <;1-
karmiZ, buyuracak. Bir tanesi kalmamak iizere bunl'ar ~1kacak. Sonra 
Allah Teala §efaatta bulunup: Kalbinde ii~te iki dinar (agirhgi) iman 
olanlar1 <;Ikanmz, buyuracak. Sonra; ii~te bir dinar, daha sonra; dortte 
bir dinar, bir k1rat, bir hardal tanesi, buyuracak. Bir tanesi kalma.ym
caya kadar bunlar da ~1kaca'klar. Nihayet, Allah i~in bir haJlr i§leyen 
asia ate§te kalmayacak, §efaat hakkl olanrardan §efaatte bulunmami§ 
hi<; kimse de kalmayacak. 0 kadar ki, Allah'm rahmetini gorerek ken
disinin de §efaatta bulunma:.c:;ma . izin verilecegi umuduyla iblis dahl 
buna kalki§aca'k. Sonra Allah Teala : Merhametlilerin en merhamet
lisi oldugum halde Ben kald1m, buyurup elini cehenneme sokacak ve 
ba§kasmm sayamayacag1 kadanm ondan ~1karacak. (Bu <;Ikanlar) ko
miir gibidirler. Hayat nehri denilen bir nehre atllacaklar. Humuslu top
mkta (aliivyonda) tanenin bitmesi gibi bitecekler. Giine§e kar§l olanlar 
ye§ilce, golgede kalanlar ise sanca olacaklar. Zerre misali oluncaya ka
dar kolgan dikeni (veya kami§) gibi bitece'kler. Boyunlarmda; cehen
nemlikler, Rahman'm azadhlan, yaz1h olacak. Cennet halki, bu yaz1 ile 
onlann Allah i<;in hi<;bir haJlr i§lememi§ olduklanm bilip tan1yacaJk. 
Cenhette Allah'm diledigi kadar boyunlannda bu yazt He kalacaklar. 
Sonra; Rabbrm1z, bu yaz1y1 bizden sil, diyecekler. Ve Allah Teala da 
bunu kendilerinden silecek. 

Bu hadis ger~ekten garibtir. Ancak degi§ik hadislerde bunun 'bir 
kl.Sffil. i<;in §arudler vard1r. Baz1 laflzlannda nekaret vard1r. (Bazl la
fizlan miinkerdir.) Medine halkmm hikayecisi olan ismail ibn Rafi' bu 
hadisi rivayette tek kalmi§ olup bunun hakkmda ihtilaf edilmi§; bazi
lan giivenilir derken, diger baz1lan onu zaJlf · gormii§lerdir. imarn.lar
dan bir <;ogu -Ahmed ibn Han·bel, Ebu Hatim er-Razi ve Amr ibn Ali 
giibileri- bu hadisin miinker oldugunu belirtmi.~lerdir. imamlardan; 
o, metru,ktiir, diyenleri vard1r. ibn Adiyy der ki : Biitiin hadisleri §iip
helidir. f}u kadar var ki hadisini zaJlfl'ax i~inde (zay1f raviler ciimle
sinden olarak) yazar. 

Ben de deri:m ki : Bu hadisin isnadl iizerinde bir ~ok yonlerden ih
tilaf edilmi§ olup buna ba~h b~ma bir kitaJb tahsis ettim. Aki§ma ge
lince; bu, ger~ekten garibtir. Bir <;ok hadisten bunu toplarm§ ve bir 
hadis gibi zikretmi§tir. Bu sebeple de miinker goriilmii§tiir, denilmi§ 
olup §eyhimiz HafiZ Ebu'l-Hac~ac el-Mizzi'yi §6yle derken i§ittim : o, 
Velid ibn Miislim'e ait bir eser gormii§. Onda ·bu hadisin bazt k1s1m-



. 2700 iBN KESIR (Ciiz: 7; Slire: 6 

Ian i~in, biitiin §ahidler toplanrnl§ durumdayrni§. En dogrusunu Allah _ 
bilir. 

-----iZAHI 

1brahim, Rahman'm halil'i, Nuh A'leyhisselam'dan sonra peygam-
. berlerin en biiyiik atas1 olan, ibrahim Aleyhisselam'm ozel ismidir. 
Tevrat'm tekvin kitabmda; Hz .. ibrahirn'in. Nuh'un oglu SAm'm so
yunda_n onuncu karm te§'kil ettigi belirtilir. Hz. tbrahim, Kildam \.Uke
si:nde bir ~ent olan Ur §ehrinde diinyaya gelm~tir. Ur kelimesi, K.ildan 
dilinde nur vey;:l. ate~ anlamma gelir. Denildi ki : Ur §ehri, bugiin Haleb 
vilayeti yakmlarmda olan Urfa diye bilinen §ehirdir (Eserin yazild1g1 
zaman Osmanh imparatcrlugunda Haleb vilayetine bagh Urfa sancagi
m 'kasdetmektedir). Tarihc;ilerden bir k1sm1 bunu tercih etmi§lerdir: 
Ba§kalan da Irak yar1madasmda vaki' §ehirlerden bir §ehir oldugunu 
soylerler . . Eski diinya ii'lkelerinde Ur kelimesiyle ~layan bil'\!Ok yer ve 
§ehir ad1 'bulunmaktad1r. BunQ.an sonra gelen kelime muzatun ileyh 
olarak kendisi muzaf olmaktad1r. BunlardaiLen m·e§huru,. Kudus §ehri 
ic;in soylenen Or§elim'dir. Derler ki: Bunun manasr, selamet millkii ve- · 
ya selamet miras1. ~elim tbrancada arapc;adaki selam demektir .. Bazi 
Arap tarih\!ileri, Hz. ibrahim'in Kufe \!evresinde yer alan Kiii R41 veri- · 
len bir koyde dogdugunu soylerler. ibrahini ad1 ibranca Abram keli
mesinden almrnl§tlr. Derler ki: Bunun manas1, yiiceligin babas1 de
mektir. Bu kelimenin sami dillerden olan Arap\!ada baba manas:tna 
gelen eb kelimesinden birle§tirilmi§ ve ram kelimesi buna izafe edilirii§
tir. Tevrat'm tekvin kitabmda belirtildigine gore; . Allah Teala doksan
dokuz ya§mdl:l: iken Hz. :tbrahim'e goriinmii§, onunla konu§mU§ · ve ona 
olan soyunu ~6galtacag1 ve kendisine ebedi olarak Ken'an (Filistin) di
yarmm millkiinu verecegi - §eklindeki' ahdini tekrarlami§tlr. Ve _ onu 
soyuna Abram yerine ibrahim diye tarutmi§tlt. DeTler ki : ibrahim'in 
nianas1 toplulugun, yani hiiyiik bir iimmetin babas1 demektir. Bu da 
AllaJh Teala'nm Hz. ibrahim'e oglu ismail ve ishak kanahyla · neslini 
\!Qgaltacagma dair v~rmi§ oldugu miijde · anlarnm1 ta§Ir. Bu ifade, 
b8;§taki elifin kesre olmas1yla \!eli§mez. Bilind:igi gihi kelimertin ash 
iistiindiir ve tbrahim kelim~sind,eki ilk ifade Abram kelimesinde~ki eb ifa~ 

- desinin aymdlr. Q;rieyse kelirnenin ilk ooliimii arapc;adlr. ikinc'i oolii
mii, kildanca veya ar8iP\!amn ka:r;de§leri olan diger sami dillerin dalla
rmdan herhimgi , bir dlldendii·. :Arapga sami dillerin en buyiigii, . en 
geni§idir. Oyle k.\. baZI filozoflar, bu dili asH dil saynu'§lar~ ve 1branca, 
Siiryanca gibi ·diger sami dillerin arapc;adan dogdu~nu soylem~lerdir. 
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Arap tarih~ileri ibrahim isminin okunu§unda arap<;ad.a yedi farkll 
Higat bulundugunu zikrederler. Bu ifadele:r ibrahim, ibraham, ibm
hum, ihrMmn, Ebrehem. Baz1lan da bu k~limenin aslmda siiryanca 
oldugunu, sonra araP\!aya ~evrildigini .sOylemi§lerdir. Bir ba§ika grup 
ise, kelimenin aslmm Rahim'in ibab'as1 veya Rahin'in ba.bas1 anlamma 
eb-Ra:him veya eb-Rahin oldugunu soylemi§lerdir. Bu takdirde kelime 
her iki ooliimiiyle de ~a olmaktadlr. ( .. . ) 

Del"ler -ki Hz. ibrahim'in ~agd~1 olan Hammurabi, arap asllhdlr. 
Bu Hainmurabi iyilik ve selamet hiikiimdarlanmn b~mda yer ahr ve 
Ahd-i Ati'k'de ontm Allah'm yiice kahini oldugu belirtilir~ Ve yine Ahd-i 
Ati~'de belirtildigine g()re; o, ibrahim'i kar§1lam1§ ve Hz: ibrahim ona 
her§eyin onda ·birini vermi§tir. Qagda§ ar~t1rmalardan ve arap tarihi 
ted.kiklerinden ogrendigimize gore Hz. ibrahim; oglu ismail'i, MISlr 
asllh olan annesi Hacer ile bera.ber Mekke'de kurdugu selamet vM.isine 
yerle§tirmi§ ve Anah Teala bu anne ve ogula Ciirhiim ad1 verilen bir 
toplulugu hizmetlkar olarak gondermi§tir. Ciirhiim lkabilesi de buraya 
yerle§mi§tir. Hz. ibrahim, ara ara yavrusumi ve e§ini ziyaret edermi§. 
0 ve oglu ismai!, Allah'm haremi olan Beytullah'l :bina etmi§le:r ve 
arap diyannda islam dinini yayml§lardlr. Buradan da anl~1hyor ki 
eski ara~a .Ibrahim ve Hacer'in dilidir. Hammurabi ve kavniiyle eski 
Mls1r'hlar da bu dili yahut bu iki bOlgede bulunan yaygm diii kulla
mrla.rml§. ( ... ) 

ibrahim Aleyhisselam'm babasma gelince; hu ayetlerden birinci
de, . onun. Azer adlnda bir ki§i oldugu belirtilmi§tir. Tevrat'm Tekvin 
kitabmda ~. onun admm Tare oldugu belirtilmi§tir. Bu kelimenin 
tenbelle§en anlarmna geldigi soylenir. Ne garibtir ki tefsircilerin, tarih
~ilerin ve dil bilginlerinin ekseriyeti onun admm Taraah oldugunu 
(noktah ha ile) kaydetmektedirler. Ve,Azer kelimesinin de onun, yahut 
karde§inin veya ha.basmm veya putunun ad1 oldugunu belirtme.Ktedir
ler. Zeccac ve Ferra gibi bilginler; onun admm Tareh veya noktah ha 
ile Tareh oldugu konusunda neseb ve -tarih bilginlerinin ihtila.f1 bu
lunmadl~m belirtirler. Biz bu gorii§lerin hi~ birisi it;in Hz. Peygam
ber~e · dayanan bir .sOz bilmedigimiz gibi, eski araplardan da buna b~rt
zer bir nakle ras~lainad1k. Bu, sadece ehl-i kitab'dan olup ta ·bilahare 
islam'a_ girmi§ alan Vehb -ibn Miiriebbih ve Ka'b el-Ahhar gibi islam'a 
bir~ok isiailiyatl solqnu§ olan kimselerden nakledilmi§ rivayet olabilir. 
Keza, i.bn Hibban gibi ki§ilerin onun yahudi ve h1ristiyanlardan Kur'an' 
m bilgisirii onll}nn kitablanna uygun olarak ald1ti helirtilen ve yalanla 
cerh -edil:rni§ alan Mukatil ibn Siileyman'dari menkul olabilir. ( ... ) 

insanlardan bir kiSml, Azer'in Hz. ibrahim'in baba.c;1 olmayip amca-· -
s1 oldugunu ve buna dayanarak biitiin peygamberlerin ve ozelli'kle bi-
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zim peygamberimizin babasmm k:Hir olmad1gm1 ifade ederler. <;tinkii 
derler : ibrahim Azer'e katl ve ag1r konu§rnU§tur. Bu ise bir peygam
ber i\!in uygun dii§mez. Razi bu garii§ii ~ia'ya izafe eder ve a\!1klamasm1 
uzatarak E§'arilerin ve Ehl-i siinnet'in hepsinin; Azer'in, Hz. ibra
him'in babas1 olup kafir oldugu kanaatlm serd ettiklerini belirtir. On
larm ~ia'mn gorii§iinii red ettiklerini ifade eder. AlUsi ise der ki : 
Ehi-i siinnet'ten biiyiik \!Ogunlugun iizerinde karara vard1~ huslis, 
Azer'in Hz. ibrahim'in babas1 olmad1gid1r. Onlar, peygamberlerin ba
balarmm asla kafir olmad1klanm iddia ederler. <;iinkii Rasulullah 
(s.a.) ; ben temiz babalarm sulbiinden temiz annelerin rahimlerine in
tikal edegeldim, buyurmu§tur. Mii§rikler ise necistirler. ( ... ) 

Allisi'nin, «Ben temiz babalann sulbiinden temiz analarm sulbiine 
intikal edegeldim. >> hadisine dayanarak Peygamberin Hz. Adem'den 
Abdullah'a kadar atalarmm iman iizere olduguna delil getirmesi husu
suna gelince; bu, Kur'an'm zahirine ve sahih hadislere aykm bir go~ 
rii§tiir. Nitekim Ebu Nuaym'm Delail'de rivayet ettigine gore; Abdul
lah ibn Abbas §oyle der: Rasulullah (s.a.) buyurdu ki: Anne ve ~ 
bamdan hi\!birisi ahlaks1zllk iizerinde bulu§madL Allah Azze ve Celie 
beni temiz ve armmi§ olarak nakledegeldi. Bunlar iki dala aynld1klan 
zaman ben en hay1rhlarmda kald1m. ,> Bu gun elimizde bulunan Delail 
niishalarmda boyle yaz1lld1r. Suyuti ise bu ifadeyi temiz sulblerden 
temiz rahimlere §eklinde kaydetmi§tir. Ancak biz Alusi'nin zikrettigi 
ifadeyi hi\!bir muhaddisin naklettigini gormedik. Yalmzca hadisleri kay
nalklanndan nakletmeye \!ah§mayan, kolayhga ka\!an ve duyduklan §e
kilde aktaran ki§iler 1m §ekildeki metni nakletmektedirler. Bir\!ok · tef
sirci ve kelamc1Iar gibi. Daha once Fahreddin Razi de Alusi'den evvel 
bu ifadeyle hadisi nakletmi§, ancak her zamanki all§kanltgmda oldugu 
gibi ravinin ve sahabe'nin ad1m zikretmemi§tir. Na·kledilen rivayette 
Hz .. Peygamber'in atalarmm hi\!birisinin ahlaks1zllk yoluyla birl~erek 
\!OCUk yapmad1klan anlammdan ba§ka bir mana goriilmez. Bu sahih bir 
manadlr ve bu konuda ba§ka hadisler de varid olmu§tur. ( . .. ) 

, Zay1f ve mtinker rivayetlere dayanarak uzak ihtimaller pe§inde 
ko§anlar, Rasulullah'm anne ve babasmm iman ettigini isbat etmeye 
\!all§maktalaz- ve bunun i\!in bir \!Ok ayet-i kerime'yi ve sahih hadisleri 
-a\!lk oldugu halde- te'vile yonelmektedirler. Bunu yaparken onemli 
bir konuyu gormezlikteri. gelmektedirler. ~oyle ki : Kur'an-1 Kerim 
bir\!ok kerre Hz. ibrfuhim'in babasmm ve yine Nuh Aleyhisselam'm og
lunun kiifiirde ISrar ettigini a\!lk\!a belirtmektedir. Bunu zikrederken 
Kur'an'm ortaya koymak istedigi hikmet ve faydalan onlar gorme
mektedirler. Hz. Peygamber'in, ibrahim Halilullah'm k1yamet giiniinde 
babas1yla olan durunmnu a\!1kiay1p anne ve babas1mn ate§te oldugunu 
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tasrih etmesine ve Allah Teala'mn annesi ve kendisini yeti§tirmi§ olan 
amcas1 hakkmda magfiret dilemesi ic;in izin vermemesine dikkatleri 
c;eken hikmeti gorememektedirler. Halbuki onu arncas1 yeti§tirmi§ti ve 
U.Zerinde onun ~ok buyiik haklan vard1. Keza Peygamber'in amcas1 ola
rak Ebu Leheb'in durumunun kottilugu ve cehennemdeki ak1betini tas
vir eden bir surenin indirilmesindeki hikmeti de kavrayamamakta
dlrlar. 

BU. konudaki e§Siz hikmet ve bu nass'lardan ortaya c;1kan onemli 
fayda .§Udur: Allah ile peygamber arasmdaki fark ortaya konularak 
putperestligin onemli bir kurahm y1kan tevhid akidesinin yerle§tiril
mesi esas almmaktadir. ~oyle ki; peygamberler (Allah'm salat ve se~ 
lam1 onlar uzerine olsun) ancak korkutucu ve uyanc1 olarak gonde
rilmi§lerdir. Onlarm gorevi, yalmzca Allah'm dinini teblig edip uygu
lamaktlr. Onlann elinde bir §ey yoktur. Kimseye fayda veya zarar ve
remezler. Bilfiil kirnseyi dogru yola ve hidayete goturemezler. Onlar 
ic;in sactece ogretme ve delil . getirme vard1r. Onlar, sevdiklerini hida- . 
yete erdiremeyecekleri gibi, Allah'm huzurunda kendi sevdiklerine de 
hic;bir §ey yapamazlar. isterse insaniar arasmda en yakm en sevimli 
sayd1klan birisi olsun uhrevi munasebetlerinde onlara bir §ey yapa
mazlar. Arap putperestleri ve diger putc;ular, kullardan bir k1sm1m; 
yaratma ve varetme, mutlu veya mutsuz k1lma, alma veya verme gibi 
konularda kullar ile tann arasmda arac1 olarak baz1 kimseleri dost ve 
yakm edinirlerdi. Buniar, yalmzca teblig ve ir§ad konusunda degil, 
.saydig1m1z buttin konularda Allah ile kul arasmda vas1ta idiler. Put
perestler bunu yaparken Cenab-1 Allah'1 despot krallarm yamna yak
la.§an ve hukumdarlarm c;evresinde yeralan insanlarda gorup ah§agel-

. dikleri §eyler He k1yas ediyorlardL Bunun ic;in de onlar Allah'tan ayn 
olarak veya Allah ile beraber onlara ibadet ediyorlardL ( ... ) 

Her ne kadar Hz. ibrahim'in ve Hz. Peygamber'in atalanyla diger 
peygamberlerin atalannm mu'min olduklanm ve Ebu Talib'in iman 
ettigini soyleyip isbata c;ah§anlann sozleri bu genel kaide ic;erisinde 
yera'hrsa da onlar bu arac1lann ve yakmlarm hidayet sebebi oldugunu 
ve dolayisiyla bu ki§ilerin tisttinluklerinin sonsuz oldugunu iddia edi
yorlardL Ozellikle kuftir uzere devam etmelerinden ho§lanmadiklan ve 
rahats1z olduklari yakmlan ic;in boyle bir iddia varid idi. ( ... ) 

Allah Teala'mn kitabmda ve Rasulullah'm hadisinde; kuftirleri ve 
cehennemde azab c;ektikleri soz konusu olan ki.§ilerin ac;1klanmasmm 
hikmeti : Bu dinin bir ana ilkesinin yerle§tirilmesi idi. iyi bil ki : ~er'an 
uygun olan tav1r; bu ki§ilerin durumlarmm ta'lim niteliginde zikredil
mesidir. Kur'an, tefsir, hadis rivayeti ve §erhleri, peygamberler tari
hiyle islam tarihini ogrenmek, ehl-i sunnet ve cemaat akidesiyle on-
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lara uyari. yasalan belleyip ona muhalefet edenleri reddet~ek i~in bu 
h.uslislar bahis konusu edilebilir. Bunun otesine ge~mek edebi a§acak 
naktaya varmak ise caiz degildir. Gerek Hz. Peygamberi gerekse onun 
soyundan gelenleri rahats1z edici davram§lar dogru degildir. Anne ve 
baba §oyle dursun ~Ebu Leheb ve Ebu TaUb gibilere kar§l da bOyle dav
ranmak gerekir. Peygamberin amcas1 olarak Ebu Leheb'in bNe kotii ni
teliklerle ·tavsif edilmemesi, ancak durumlanmn ogrenilmesi ve ~lk
lanmasi i~·in yukarda g~en sayg1 tavn i~erisinde zikredilmeleri gere
kir. Nitekim Hz. Ai§e (r.a.) nin hadisinde denir ki: Hassan ibn Sabit 
Hz; Peygamberden mii§rikleri yermek i\!in izin :i.c:;tediginde; Hz. Pey
gamber: 0 nas1l olur, benim soyum da onlardan degil mi? demi§tir. 
Hassan ibn Sabit: Ben hamurdan 'lnl ~eker gibi seni onlardan ~eker 
aymnm, demi§ti. Yani senin ·soyunu da yermeyecek bi~imde onlan 
hicvederim, demi§ti. Bir ba§llm rivayete gore Hassan hm Sabit, Hz. Pey-

. gamber'den Ebu Siifyan'x hicvetmek i~in izin istemi§, Hz. Peygamber 
de: 0 .nas1l olur, ya benim ona yak1nhg1rn? diye sormu§. Hassan ibn 
Sabit de yukarda g~en §ekilde cevab vermi§tir. Halbuki Ra:sulullah'm 
bunu soyledig.i zaJillan, Hz. Peygambere kar'§I insanlarm en acxm~, en. 
~ok dii§man olan1 Ebu Siifyan idi 

Bu konuda Sele!'i Salihin'den birisi olan Orner ibn A.bdiilaziz'den 
iki vak'a nakledNir: Ben onlann bilgisi ve hidayeti dogrultusunda yii
rfuneni istetim. Birincisi; Orner ibn Abdiilaziz'e 'katibli'k yapan bir ki§i 
getirilmi§ ve babas1 kafir imi§. Getiren adama' §Oyle demi§: Muhacir
lerin ~ocuklarmdan birini geti.rseydin ya. Katib buna kar§Ilrk: Rasu
lullah'm ~babas1mn katir olmasx 'o'na zarar vermemi§tir, demi§tir. Orner 

·· ibn AbdiiJ..aziz ise §oyle demi§: Ben bunu bir ornek ic;in vermi§tim. 
Benim huzurumda ebediyyen eline kalem alrnaya.caksm. ikincisi; Orner 
ibn Abdiilaziz, Siileyman ibn Sa'd'a derni§ ki : Bana ula§tlgtna gore, 
faJlan yercteki valimizin babas1 zmdlk imi§. Siileyman ibn Sa'd demi§ 
ki : Ey Mii'minlerin emki bunun ne zaran var? Hz. Peyg~ber'in· ba
basl da kafir idi, ama bu o'na mrar vermerni§tir. Orner· ~bn Abdiilaziz 
§~ddetle k1zarak.: Balla ornek vermek i~in peygamber·d~~ . ba~ bi
rini bulamadm rn1 demi§ ve onu divan katibligmden azietrlti§. KeZa 
imam ~afii merhftm da der ki: Rasulullah (s.a.) kavmi a;rasmda se~
kin olan bir kadmm elini -kesrni§ ve onun i~in §oyle derni§: Falanca da 
-saygtdeger bir kadm- h!rsxzhk yapnn§ olsaydl ori.un da elini keser
dirn. A.slmda hadiste Hz. P~ygamber; Fatima da h1nnzhk yapmi§ ol
saydi, · buyurmu§tur. Ancak imam ~fii · merhfun Hz. Fatima'yt arum 
·veimeden kinayeli ol;:traik zikretll)i§ ve bunda tf8tiin ·bir edeb tarzim 
ortaya koym~tur. Kaldx ki hadiste a~Ik ola.ra:k Hz. · Fatima'nm ad1 
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zikredilnii§ ve eger htrstzhk yapsayd1, diye bir varsaytm olarak bah
sedilmi§tir. Gel"\!ekte ise bOyle :bir §ey J;nevcud degildir. ( ... ) 

Daha once de belirtildigi gibi Alusi, ibrahim Aleyhisselam'm balba
smm iman ettigi konusunda ehl-i siinnet imamlarmdan biiyiik :bir ~o
guruugun ittifak ettigini soyliiyor ki, bu; Allah affetsin onun bir siir~
mesidir. Qok a~1kt1r ki; bu ifade, siinnet ehlinin mezhebine intisab 
eden ki§ilerden, bir risale veya kita'b tasnif etmi§, usUl veya furu'a 
dahil kii~iik bir §eY yazrm§ olan kimselerin go~iidiir. Bu gorii§iin mut
lak olarak yaygml~tmlmas1 dogru degildir. (Re§id R1za, Tefsir el-Me
nar, VII, 534 - 552). 

Biz bu kitabta daha once zikrettigimiz vech ile, Cenaib-1 Hak klya
met giinii vaki' olaca:k yeniden diriltme olaylanru beyan ederken iki 
esas1 iyice tesbit etmektedir : 

1) zat-1 Ziilcelal'inin miimkiin olan her §eye Kadir oldugu. 
2) Bilinebilen her §eyi bildigi. Zira Yiice Allah'm miimkiin olan 

her §eye kadir olmad1g1 farzedilecek olursa; oldiikten sonra diriltmeye, 
ha§re, ruhlan becienlerine iade etmeye kadir olrnamas1 ·gerekir. Ciiz'i 
-Kiilli bilinebilecek (ma'lUm) her §eyi bilmedigi varsay1lrnas1 halinde 
de, bu durum Cenab-1 Allah ic;in dogru olmaz. Zira kendisine itaat eden
le, isyan edeni, mii'minle 'kafiri, dinli ile dinsizi :birbirinden ay1rama
mas1 gibi bir durum ortaya ~1kar ki bOylece k1yarnet ve ha§r ile gozetil
mek istenen asll maksad elde edilmemi§ olur. Bu iki s1fatm varhgr, 
deliliyle sabit olunca; maksad has1l olmaktad1r. ((ISfu'a iiflendigi giin 
de miilk O'nundur.» ciimlesi, Allah'm kudretinin yiiceligine dalalet et
tigi gibi; ((0, gizli ve a~1g1 bilendir>> ciimlesi de ilminin iistiinliigune 
dalalet eder. Bu iki s1f1at, cenab-1 Ha:kk'm :sOziiniin hak, htikmiiniin 
dogru, karar ve i§lerinin de zuliim, abes ve butlandan- uzak olmastru 
gerektirdigini ru;lk~a: gO.sterir. 

!<0, hikmet sahibidir, her §eyden ha;berdardlr.>> Cenab-1 Allah'm 
hikmet sahibi olmas1, yapt1g1 i§lerinde isabetli olmas1, her §eyden ha
berdar olmas1 da yapttg1 f§\hrin biitiin inceliklerini herhangi bir ka
n§tlrma ve tereddiit olmak_,§tzm bilmesi manasma gelmektedir. 

ikinci Mesele : Bi~bU ·kita~:~l. ~bir ~ok yerde ((ol, der ve oluverir1> 
kavlinin bir hitab ve ·bir emir o~1gm1 zikretmi§ ·bulunuyoruz. <;iin
kii bu emir (ol) yak 'olan--{m-a'OUm) bit §ey i~in olsa 'bu zaten muhal
dir. Yok eger var olan (mevcud) bir §ey i~in ise, b'l,l da olan bir §eyin 
olmasm1 emretmek demektir ki bu da muha.Idir. 0 halde bundan mu
rad Cenab-1 Hakk'm mevcudatl icad etmede ve kMnati varetmedeki 
me§iyyetinin ve kudretinin sonsuz niifuzuna dikkat ~ekme'ktedir. 

U~iincii Mesele : ((Sur'a Uflendigi giin» kavli ile kasdedilenin ha§r 
giinii oldugu konusunda ruiisliimanlar arasmda ihtila.f yoktur. Cenab-1-

Tefsir, C. VI F. 170 
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Allah'm Kur'an'da ·bir ~ok yerde zikrettigi gibi, kendisine ((sur» denen 
ve bir melegm onu ufleyecegi bir l>oynuz yarattlgmda ittifak etmekle 
beraber bu ayetteki ((sur>> un ne manaya geldigini anlamada iki ayn 
g6Iii§ ileri siirmti§lerdir : 

Birinci gorii§ : Bu ayetteki ((SUr» dan murad, kendisine uflenecek 
olan boynuzdur ki, nitelikleri diger sureleide belirtilmi§tir. 

Ikinci go~: <<SUr» kelimesi <<SUre» kelimesinin ~ogulu olup <<sur" a 
ufiemek de olillerin sliretlerine (bedenlerine) uflemekten ibarettir. E-bu 
Ubeyde bu gorii§tedir. Vahidi, Ebu'l-Heysem'in Ebu Ubeyde'nin bu gO
~tin:Un haW1 oldugunu 80ylediginin kendisine rivayet edildigini soy
lemektedir ... 

Bu konuda Ebu'l-Heysem'in gorti§tinu dogru bulan el-Ezheri 
<<SUr» a U!lemekten murad; ol\ilerin suretlerine (bedenlerine) uflemek 
olsaydl, Cenab-1 Allah bu uflemeyi zatma isnad ederdi. Zira ((onu yap1p 
ta rUhumdan kendisine ufledigimde», <<Ona ruhumuzdan ufledik,, 
usonra onu ba§ka ·bir yaratlh§ta in.§a ettik». ·ayetlerinde oldugu gibi 
Cenab-1 Allah, inSan ·bedenine rUh iiflemeyi daima kendine iz8.fe et
mektedir. <~Boynuz, a frflemek manasma olan <<Sur" a uflemek kelimesi 
bOyle degildir, onu zatma isnad etmemektedir. <<Sur'a uflendiginde>>, 
<<Slir'a uflenir, yeroe ve goklerdekiler ·bayihrlar. Sonra ona bir daha 
uflenir, i§te () zaman onlar bir kalkl§a §ahid olurlar.)) ayetleri buna 
mis8.ldir. Bu konuda .bu kadar soylenebilir. En dogrusunu ise Allah 
bilir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIII, 32- 34). 
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74 - Hani ibrahim, babas1 Azer'e demi~ti ki: Sen, 
putlan · tann nn ediniyorsun? Dogrusu ben, seni ve kav
mini apac;Ik bir sap1khk ic;inde goriiyorum. 

75 - i~te boylece yakinen bilenlerden olmas1 ic;in 
Biz, ihrahim'e goklerin ve yerin melekutunu gosteriyor
duk. 

76 - Gece bastlnnca; bir ylld1z gormii~: Bu mu be
nim Rabbrm? demi~. 0, batmca da : Ben batanlan sev
mem, demi~ti. 

77- Sonra ay1 dogarken gorunce: Bu mu benin1 
Rabb1m? demi~. 0 da bat1nca: Eger Rabb1m beni hida
yete erdirmeseydi muhakkak sapanlar giirUhundan olur
dum, demi~ti. 

78 - Sonra gune~i dogarken gorunce : Bu mu benim 
Rab'b1m? Bu daha buyuk, demi~. Ama batmca: Ey kav
mim, ben sizin ~irk ko~tugunuz ~eylerden uzagrm, demi~ti. 

79 - Dogrusu ben, gerc;ekten yuzumu bir muvahhid 
olarak.gokleri ve yeri yaratana <;:evirdim ve ben, mu~rik
lerden degilim. 

lbrahim ve Azer 

tbn Ebu Hatim'in belirttigine gore; Dahhak ibn Abbas'tan riva
yetle §{lyle demi.§tir : ibrahim'in baba.smm ismi . Azer degildir. Onun 
istpi Tareh'tir. Y.ine lbn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Amr ibn 
Ebu As1m ... ibn Abbas'tan rivayetle ((Hani ibrahim baba.s1 Azer'e de
mi.~ti ki.. .» ayetindeki Azer ile putun ka.sctectilctigtni; ibrahim'in baba
smm isminin Tareh, annesinin isminin Mesani, hammmm isminin Sare, 
isma.N:in annesinin isminin Hacer oldugunu, Hacer'in ibrahim'in oda
llgt oldugunu, soylem~tir. Neseb alimlerinden bir ~ogu da ibrahim'in 
babasmm isminin Tareh oldugunu soylerler. Miicahid ve Siiddi, Azer 
'kelimesinin bir put ismi oldugunu soylerler. Ben derim ki : Bu puta 
hizmeti yiiziinden ona, !A.zer ismi galib gelmi§ gibidir. En dogrusunu 
Alla:h bilir. ibn Cerir: Ba§kalan ise; bu, onlann dilinde bir sovme ve 
ay1p olup, anlam1; egri, egrilmi§dir, demi§lerdir, derken bunu herhan
gi bir kimseden nakletmemi§ ve herhangi obir kimseye isnad etmemi§tir. 

ibn Ebu Hatim demi§tir k.i: Mu'temir tbn Siileyman'dan zikre
dildigine gore; o, baba.smm ((Hani .Ibrahim baba.s1 Azer'e demi§ti ki...» 
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ayetini o'kudugunu ve §oyle dedigini i§itmi§: Bana ula§tlgma gore; ibu 
· kelime, egn, yamuk, anlammda olup ibrahim (a.s.) in soylemi§ oldugu 
en ag1r kelimedir. Sonra ibn Cerir der ki : Dogrusu, onun babasmm 
isminin Azer oldugudur. ibn Cerir burada neseb alimlerinin onun baba
smm isminin Tareh olduguna dair sozlerini serdeder ve onun iki ismi 
oldugu cevab1m verir. Nitekim insanlardan bir c;ogunda ooyledir. Ve
ya bu iki isimden bir.i lakab olabilir. ibn Cerir'in bu sozii iyi ve kuv
vetlidir. En dogrusunu Allah bilir. 

Burada kasdedilen §Udur: :iJbrah!m (a.s.), putlara tapmma husu
sunda babasma nasihatte bulunmu§, onu bundan men'etmi§, ·fa:kat o 
bunlan birakmami§tlr. Nitekim Allah ·Taala §6yle buyurur: «!Hani ib
rahim babas1 Azer'e demi§ti ki: Sen putlan tann m1 ediniyorsun? (Al
lah'tan ba§ka tapmd1gm bir putu tanr1 m1 ediniyorsun?) Dogrusu 
ben, seni ve (Senin yolunda giden) kavmini apac;1k bir sap1kllk ic;in
de goriiyorum.» Onlar §a§km olup hangi yola gireceklerini bilmiyor
lar. Aksine §a§kmllk ve bilgisizlik ic;indedirler. Bilgisizlik ve sap1kllk 
i~indeki durumunuz her Slhhatli a:kll sahibi ic;in son derece ac;lktir. 

Allah Teala ba§ka bir ayette de §Oyle buyurmaktadlr : 
<(Kitabda ibrahim'i de an. ~iiphesiz o, dosdogru bir peygamberdi. 

Hani babasma demi§ti ki : Babacigim, i§itmeyen, gormeyen ve sana 
bir faydas1 olmayan §eylere nic;in tap1yorsun? Babacigim, dogrusu 
sana gelmemi§ olan bir ilim bana gel~tir. Oyleyse, bana uy da seni 
dosdogru bir yola ileteyim. Babac1g1m §eytana tapma. Qiin'kii §ey
tan, Rahman' a ba§ · kaldirml§tir. Babac1~m, dogrusu sana Rahman 
katmdan bir azfubm gelmesinden korkuyorum. Boylece §eytanm dos
tu olarak kahrsm. Brubas1 dedi ki: Sen, benim tannlanm1 begenmi
yor musun, ey ibrahim, andolsun ki ; bundan vazgec;mezsen seni ta§
lanm, uzun bir miiddet benden aynl git. ibrahim dedi ki: Selam ol
sun sana, senin ic;in Rabb1mdan magfiret dileyecegim. Zira 0, bana 
kar§I c;ok lutufkardir. Sizi ve Allah'tan ba§!ka taptlklanmZI b1rak1p 
c;eldlirim. Rabbima yalvannm. Rabb1ma yalvan§mida mahrum kal
mayacagum umanm.1> (Meryem, 41-48). ibrahim, (a.s.), hayat1 bo
yunca ~basma bagl§lanma talebinde _ bulunmu§tu. Babas1 mii§rik 
olarak oliip de ibrahim bunu anlaymca; babasma ba~§lanma tale
binde bulunmaktan vazgec;ti ve bundan teberri eyledi. Nitekim Allah 
Teala bir ayette §oyle buyurur : «ibrahim'in babas1 ic;in magfiret di
lemesi; sadece ona verdigi ·bir vaadden dolayt idi . . Ama onun Allah'm 

. dti§mam oldugu kendi§ine beHi olunca, ondan uzaklal}tl. Muhakka'k 
ki, ibrahim c;ok ic;li ve halim idi.J> (Tevbe, 114) . Sahih bir hadiste 
belirtildigine gore; ibrahim, k1yamet giinii babas1 Azer ile bulu§tu
gunda; ·babas1 ona §Oyle diyecek : Ogulcugum, bu giin sana ka~1 
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~J.kmayacag1m. Ibrahim: Ey Ra.bb1m, ha§rolunacak giinde beni riis
vay etmeyecegini bana va'detmerni§ miydin? En uzak (rahmetten ve 
cennetten uzakla:?tmlrni§) babamdan daha §iddetli bir riisvayllk var 
·rmd1r? diyeceik. Kendisine : «Ey Ibrahim, arkana bak.» buyurulaca:k. · 
Bir de ·gorecek ki o, (baibrun) ~amura ·bulanmi§ bir kurt olmu§, ayak
lanndan ya:kalanmi§ cehenneme at:rhyor. 

Allah Teala : «[§te ooylece yakinen bilenlerden olmas1 i~in biz 
ibrahim'e goklerin ve yerin mele'kutunu gOs.teriyordtik.» buyuruyor. 
Goklerin ve yerin yaratih§ma . bakma.smdaki delalet yoniinii; bunlarm 
Allah'm hiikiimranhgma, yaratili§ma ve buruardaki birligine, O'ndan 
ba§ka ilah, O'ndan ba§ka Rabb olrnad1gma delruetlerini a~1khyor. Ni
tekim ba§ka ayetlerde de §oyle buyurmaktachr : «GOklerde ve yerde 
neler var, bir bakm, de.» (Yunus, 101), «Onlar goklerin ve yerin me
lekutuna.,. hi~ ba>kmazlar m1?» (A'raf, 185), «Gokte11 ve yerden on
lerinde ve arkalarmda olaru gormiiyorlar m1? Biz istersek onl~n 
yere g~iririz veya iizerlerine gokten bir par~a indiririz. Muhakkak 
ki bunda Allah'a yonelen her kul ic;in ayet vardir.» (Sebe', 9). 

ibn Cerir ve digerleri Miicahid, Ata, Said ibn Ciibeyr, Siiddi ve 
ba§kalarmdan rivayet edilen' hadise gelince : -hadisin lafz1 Miica
hid'indir.- «Gokler ona a~Ildi, goklerde bulunanlara bakti.» Bir ba§-

. kas1 «kullann giinahlarma bakmaya ve onlara beddua etmeye ba§la
di. Allah Teala · kendisine : Ben, kullanma senden daha merharnetli
yirn. Onlarm tevbe etmeleri ve donrneleri umulur, buyurdu.>> ilave
sini getimr ... Bu husfrsta ibn Merduyeh, Muaz ve Ali'den iki rnerfu' 
hadis rivayet ederse de, lbu hadislerin isnadlan sahlh degildir. En dog
rusunu Allah biHr. 

ibn Ebu Hatirn'in Avfl kanahyla ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
o, «i§te ooylece yakinen bilenlerden olmas1 i~in Biz, ibrahlm'e gok
lerin ve yerin melekutunu gosteriyorduk.n ayeti hakkmda §6yle de
mi§tir : Allah Teala i§lerin gizli ve a§ikar tarafmi ac;Ikt;a gosterdi. 
Yaratlklarm i§lerinqe ona gizli olan hic;bir §ey krulrnad1. Giinahkar
lara la'net etmeye ba§layinca Allah Teala : ccSen buna gii~ yetiremez
sin.» buyurup onu eski haline geri c;evirdi. Bunun; onun goziinde bir 
ac;Ih§ olrnas1, ya da basiretinde bir a~1lrna olrtias1 ve bOylece kalb 
goziiyle goriip bunlardaki parlak hikmetleri, kesin delaletleri bilmi§ 
olrnas1 miimkiindiir. Nitekirn imam Ahmed ve Tirmizi'nin Muaz ibn 
Cebel'den rivayet ettikleri ve Tirmizi'nin sahih'tir, dedigi hadiste Al
lah Rasulii §oyle buyurur: Rabb1m bana en giizel §ekliyle gelip ~ Ey 
Muhammed, el-Mele' el-A'la hangi husfrsta miinaka§a ederler? bu
yurdu. Ben : Rabbim, bilmiyorum, dedim. Elini omuzlanm arasma 
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koydu, parmaklanmn soguklugunu gogsiimde hissettim. Her §ey bana 
tecelli etti ve bildim .. . Ve Ravi ha~lisin tamamm1 zikretti. 

( ..... ....... .. . ) 
Allah Teala buyuruyor ki : uGece bastlrmca bir ylldlz gormii§; 

bu mu benim rabb1m? demi§. Batmca da; ben 'batanlan sevmem; de
mi§ti.» Katade der ki : Rabbmm daim ve ·baki oldugunu bildi. «Sonra 
aJI dogarken goriince; bu mu benim Rabb1m? demi§, o da batmca; 
eger Ra:bb1m beni hidayete erdirmeseydi muhakka,~k sapanlar giiru
hundan olurdum, demi§ti. Sonra gtine§i dogarken goriince; bu mu 
Rahb1m? Bu y1ld1~ ve aydan daha biiyiik, onlardan daha fazla aydm
laticl, demi§, ama batmca; ey kavmim, ben sizin §irk kO§tugunuz 
§eylerden uzag1m, demi§ti. Dogrusu ben, ger~ekten ytiztimii §irkten 
tevhide ~evirmi§ bir muvahhid alarak gokleri ve yeri yaratana ~evir
dim. Dinimi temizledim ve ibadetimi ona tahsis ettim. Ve ben mii§
riklerden degilim.» Mtifessirler bu makam hususunda ihtilat etmi§
lerdir : Bu, bakl§ (Hz. ibrahim'in bu varllklara bakmas1) makam1 rm, 
yoksa mtinaka~a makam1 m1d1r? ibn Cerir, Ali ibn Ebu Talha ka
nahyla ibn Al1bas'ta:n; bu ma·kamm bakl§· makam1 oldugunu gerek
tiren bir gorti§ rivayet eder. ibn Cerir, «Eger Ra.bb1m beni hidayete 
erdirmeseydi. .. » ayetini delil getirerek bu g6rii§ii tercih eder. Mu
hammed ibn ishak der ki : Bu, annesinin kendisini dogurmu§ oldu
·g-u yeralt1 evinden (veya magaradan) ~1kt1gmda o1mu§tur. Nemrud 
ibn Ken'an'a hii.kiimranllgmm eHerinden gidecegi bir ~ocuk dogaca
gi haber verilmi§; o da, o sene dogacak ~ocuklann oldtiriilmesini em
retmi§ti. ibrahim'in annesi, ona hamile kallp dogum vakti gelince; 
onu, §ehrin iistiinde (yukan k1smmda) bir yeralt1 evine gotiirmii§, 
ibrahim'i dogurara.k orada birakmi§tl. ibn ishak, selef ve haleften bir 
~ok miifessirin ztkrettigi harik'ul-ade (bir ~ok mucizeyi) burada zik
retmi§tir. 
- Ger~ek §U ki; ibrahim (a.s.) bu makamda kavmi ile miinAka~ 
halinde olup, onlara tapagelmekte olduklan heykell ve putlara iba
detlerinin batll oldugunu a~Iklamaktadrr. Birinci makamda babruny
la birlikte onlann semavi melekler §eklindeki yeryiizii putlanna -ta
pagelmekte olduklanndan daha kli~iik gibi gorlinen en biiyiik yara
tlcl katmda kendUerine §efaatta bulunsunlar diye- ibadet etmele
rinde hatah oldul{lanm beyan etmi§tir. Onlar nZik, zafer ve muh
ta~ olduklan ba§k"" §eylerde kendilerine onun katmda §efaatta bu
lunsunlar djye Allah'a, O'nun meleklerine ibadetle tevessiilde bulu
nurlardl. Bu makamda ise yedi seyyare (gezegen) ye ibadetlerindeki 
hata ve sap1khkli:mm ~Iklami&tlr. Bu yedi gezegen: Ay, utarid, ziih
re, gtine§, merih, mii§teri · ve ztihal'nlr. Onlara gore ayd1nlatmas1 en 
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gii~lii ohin giine§, sonra ay, sonra ziihre'dir. ilk once Ziihre'nin llah 
olmaya uygun olmadigmi ag1klami§tlr. Zira o, taJkdir edllmi§ muay
yen bir seyre (yolculuga) boyun egmi§tir. Bundan saga ve sola mey
ledemez. Kendisi hakkmda tasarrufa sahip deglldir. Sadece Allah 
Teala'run, biiyiik hikmetiyle aydmlat1c1 (nur sagici) olarak yaratrm§ 
oldugu, gOk cisimlerinden bir tapesidir. Dogudan dogar, batlp goz
lerden kayboluncaya kadar Dogu ile Batl arasmda seyreder. Sonra 
gelecek gece aym m,inval iizere goriiniir. Bunun gibisi ilah olmaya 
uygun degildir. Sonra aJl goriir. Ve y1ld1z hakkmda gec;en ac;Iklama
Sl gibi bunun haklmida da a~lklamada bulunur. Sonra aym §ekilde 

· giine§e intika.I eder. Gozlerin gordiikleri cisimlerin en aydlm olan 'bu 
iic; gezegenden tannhk nefyedilip, kesin delillerle bunu anlaymca : 
<<Ey kavmim, ben sizin §irk kO§tugunuz §eylerden (onlara tapmma ve 
onlara sevgi beslemeden) uza;gim, demi.~ti. Dogrusu ben, ge~ekten 
yiiziimii ·bir muvahhid olarak gokleri ve yeri yaratana c;evirdim. Ve 
ben mii§tiklerden degilim.» Gerc;ekten ben e§yay1 yaratana, onlan 
miisahhar kllan takdir edip idare edene, her §eyin melekutu elin4e 
olana, her §eyin yaraticisl, Ra})lJI, hakimi, Hah1 olana ibadet ederim. 
Nitekim Allah Teala, ba§ka bir ayette §6yle buyurrna:ktadrr : ((IMuha!k
kak ki sizin Ra~bb1mz gokleri ve yeri a>lt1 giinde yaratan, sonra Ar§'a 
hiikmeden Allah'tlr. Giindiizii, durmadan kovalayan gece ile biiriir. 
Giine§, ay ve ylldizlar O'nun emrine miisahhar kllmiDI§lardir. Bi
lin ki, yaratma da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'm 
§Am ne yiicedir.» (A'r8.f, 54) . Allah Teala'nm hakkmda : <<Andolsun 
ki, daha once ibra.him'e de dogru yolu bulma kabiliyetini verdik. Ve 
Biz onu biliyorduk. Hani o babasma ve kavmine demi§ti ki ·: Bu tapi
mp durdugunuz heykeller de nedir? Muhakkak ki !brahim; ba§hba
§ma bir iimmetti. Allah'a itaat ederdi. Ve bir muvahhiddi. Hic;bir za
man ic;in mii§riklerden olmami§tlr. Rabbmm nimetlerine §ii:krederdi. 
Onu begenip sec;mi§, kendisini dogru bir yola iletmi§ti. Diinyada ona 
iyilik verdik, dogrusu o, ahirette de iyilerdendir. Sonra sana : Mu
vahhid olarak lbrahim'in dinine uy, o hic;bir zaman mii§riklerden 
olmadJ., diye vahyettik.>> (Nahl, 120- 123) . c<De ki : - ~uphesiz Rabb1m 
beni. dosdogru yola Hetti. Halis muvahhid olan !brahim':in dinine. 
Ibrahim mii§rlklerden olmadl.>l (En'am, 161) buyurdugu lbrahim bu 
makamda nas1I sadece bir bakici olabilir? Buhari ve Miislim'de· Ebu 
Hiireyre'den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) '§i>yle bu
yurur: Her dogan, f1trat iizere dogar. Miislim'in Sahih'inde !yaz'dan 
rivayet edilen bir hadiste Allah Rasillii (s.a.) §oyle buyurur: AHah 
Teala : KuUanrm hanifler (muvahhidler) olarak yarattlm, buyurmu§
tur. Allah Teala Kur'an-1 Kerim'de §oyle buyurmaktadir : ((Oyle ise 
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sen yuzunu.. . Allah'm f1tratma c;eVir ki, Allah insanlan bunun iize
rine yaratmi§tir. Allah'm yarati§mda degi§me yoktur.» (Rum, 30), 
«Hani Rabbm Ademogullaninn sulbiinden soyunu c;lkarml§ ve kendi
lerini nefis.lerine §ahid tutmu§ : Ben sizin Rabbm1z degil miyim? de
mi§tL Onlar da demi§ledi ki : Evet ... » (A'raf, 172). 

Bu, diger yara.tiklar hakkmda bOyle ise Allah Tea.la'mn: «BB.§ll
ba§ma bir iimmet kildigi, Mlah'a itaat eden bir muvahhid olan, hic;
lbir zaman mii§riklerden olmayan.l> (Nahl, 120-121) kild1g1 ibrahim 
Halil, hu makamda nas1l sadece bir bak1c1 olabilir? Bilakis o, Allah 
Rasulii (s.a.)nden sonra en dogru seciye ve salim f1trata hie; §iiphe
siz insanlann en layigidir. Onun bu makamda sadece bir bak1c1 ol
mayip kavmi ile §<irk ko§malan hususunda miinaka§a hallinde oldu
gunu bu ayetin hemen pe§inden gelen ayetler de teyid etmektedir. 

__._ ____ i Z A H I-----

ikinci Mesele : Bilinmelidir ki : Hikmet, ilim, kudret ve viicub ko .. 
nusunda Allah'a denk bir-ortak (§erik) oldugunu soyleyen her hangi 
bir kimse kainatta inevcud degildir. Ancak, seneviler ve dualistler : 
iki ilah. vard1r, diyorlar, bunlann biri hakimdir; iyilik yapar, digeri 
sefihtir; kotilliigii (§erri) yapar. Allah'tan gayn bir varhga ibadet et
meye gelince; burada bir c;ok mezhebler gormekteyiz. Bunlardan bir 
klsrm yild1zla.ra tapanlard1r. Bunlar da iki k1sma aynhrlar. Bu gruba 
gore, Allah bu yild1zlan yaratmi§, siifli alemi icra ve idare etme i§ini 
onlara b1ra'ktl~ ic;in bu alemi bu y1ldizlar idare etmektedirler. Bunlar 
derler ki : Bu sebeple bu y1ldizlara ibadet etmemiz gerekir. Nitekirn bu 
felek ve y1ldizlar da, Allah'a ibadet ve itaat etmektedirler. Yild1zlara 
tapanlann diger bir grubu, a§m davranarak yaratiClyi inkar etmekte 
ve §Oyle demektedirler : Bu felekler ve ylld1zlar, varllg1 kendinden ve 
ba§lang~c1 olmayan, haklannda yokluk ve yok olma sbz konusu olama
yan cisimlerdir. Siifli ( diinya.) alemin idaresini bu cisimler yiiriitmek
tedir. Bu grup a§m Dehriyye denen gruptur. Allah'tan ba§kasma ta
panlardan bir k1sm1 da H1ristiyanlard1r ki, bunlar Mesih'e tapma:kta
dirlar. Putperestler de Allah'tan gayn bir varllga tapmaktad1rlar. 

/ ~u konu da iyice bilinmelidir ki : En eski din, putperestl1k dinidir. 
Bunun delili de §Udur : Hayatlan bize kadar ac;1k sec;ik olarak gelen 
peygamberlerin en eskisi Nuh (a.s.) dur. Hz. Nuh (a.s.) un putperest
leri reddetmek ic;in geldigi bilinmektedir. Nitekim Yiice Allah (Kur'an-1 
Kerim'de) Nuh (a.s.) un kavminden bahsederken onlarm (Tapmdlk
lan putlar olan) «Vedd'den, Suva'dan, YegU.S'tan, Ye'uk'tan ve Nesr'
den asia vazgec;meyin.» diye birbirlerine bask1 yaptiklanm kaydetmek-
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teclir. Bu ifadeler, putperestligin Nuh (a.s.) dan once de mevcud oldu
guna delalet etmektedir. Bu din, zamamm1-za kadax gelmi§tir. Giinii
miizde yer yiiziinde •bu dine mensub bir ~ok insan bulunmaktadlr. Bu 
dinin bat1l oldugu bedahet derecesinde bilinmektedir. Fakat bugiin, 
yontulup tap1lan ta§m bizi, yeri ve gogii yaratamn kendisi olmad1g1 da 
zaruri bilgilerdendir. Bunu hi~ kimse inkar edemez. Bu durum, putpe
restligin yer ve gogii putlarm yaratt1g1 §eklinde olmaJip, birtakim te'
villere gidildigi ortadad1r. Bakara suresinin ba§mda zi:krettigimiz, ule
marun bu konudaki gorii§lerini burada tekrarlamakta fayda miilahaza 
etmektey.im. 

'Birinci te'vil: -en kuvvetli te'vil budur ~oyle ki: insanlar ay 
altl diinyasmdaki degi§ikliklerin yildizlarm durumlarmm degi§ffiele
riyle alakall oldugunu; giine§in insanlara yakla§Ip uzakla§masmm dort 
mevsimi dogurdugunu, boylece bu alemde muhtelif olaylarm meydana 
geldigini g5rmii§ler, y1ld1zlarm durumlanm ara§tirrm§lardir. Bunun 
soimcu olarak, ugur ve ugursuzluklarm insanlarm kaderlerinde muhte
lif halleriyle irtiba.tll oldugunu ~Ikarmi§lardlr. Bu inan~; bir ~o'k insam, 
bu diinyada olayl'axm kaynagmm feleki baglantilar ve y1ld1zlarm du
rumu oldtigu zanmna sevketmi§tir. Ve bunun sonunda da onlara hiir
mette a§mya gitmi§lerdir. Boylece bir k1srm y1ldizlarm Vacibii'l-Vucud 
olduguna inarurken, diger bir klsm1 da. bunlarm hadis (sonradan olma) 
olup biiyiik ilahm mahluku olduguna inanmi§lardir. Ancak onlar her 
ne kadar bunlarm biiyiik il~hln mahluku oldugunu soylerlerse_ de; bu 
alemin i§lerini bunlann idare ettigine inanmaiktad1rlar. Bu grup, bii
yfrk ilah ile diinya olaylan arasma vas1talar koyan ziimredir. Her iki 
halde de ·bunlar ytld1zlann ibadeti ve ta'zimi ile i§tigal etmi§lerdir. Son
ra, lbu Jildizlaxm \!Ogu zaman gozden 1rak olduklanm gormii§ler, her 
yildiz i~in, o y1Id1zm cinsinden bir put yapm1§lard1r. Mesela giine§ i~in 
altmdan bir put yapml§lar, bu putu yakut ve elmas gibi giine§e men
sub ta§larla siislemi§ler; Ay'm putunu giimii§ten yaprm§lardir v.s. . .. 
Sonunda da bu putlara tapmaya ba§lami§lardir. Bunlara ibadet eder
ken maksadlan; ylld1zlara ibadet etmek, onlara yakm olmaktir. Bu 
noktada §U ·cturum dikkatimizi ~ekmektedir: Putperestlerin putlaxa 
tapmadaki as1l gayeleri, o y1ldizlara tapmakbr. Yild1zlara tapma me-

-selesinde peygamberler -iki tav1r takmmi§lardir: 1 - Bu kainatm i§-
. · lerinde, Jlldlzlarm asia te'siri olmad1~m isbat etmek. Nitekim Allah 

Teala, ylld1zlarm· miisa:hhar birer varllklar oldugunu a\!1klad1ktan son:.. 
ra «dikkat ediniz, yaratma ve emir O'nundur.» buyurmaktadlr. 2 -
Y1ldizlara tapmak; onlarm bir §eyler yaptlklan, kainati etkiledikleri 
fikriyle yap1hyor. Ancak, bunlann hadis (sonradan var olma) olduklan 
~1ktrr, buiuar mahlUkturlar. 0 halde i'kinci . derecede olana tapmak 
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yerine, birinci derecede olana tapmak daha evlad1r. Putperestlik dini., 
nin ozi.intin bu olduguna delilimiz de §Udur : Cenab-1 Allah, ibrahim 
(a.s.) den 'bahsederken onun babas1, Azer'e «Putlan ilah rm ·kabul edi
yorsun? 1Seni ve kavmini ~1k ·bir sap1kllkta goruyorum.» dedigini hi-
kaye ederek putperestligin bir cehalet oldugunu ilan ettikten sonra, 
delil ve is'ba.t sadedinde de ytld1zlar, ay ve gune§in hi~ birinin ilah ol
maya mtisait olmadrldanna delil getirmektedir. Bu da gosteriyor ki; 
putperestlik dininin esas1, ytld1zlara tapmada dugumleniyor. A'ksi halde 
ayette bir {!eli§ki sozkonusu olurdu. Butun bunlardan anla§1lmaktad1r 
ki; putperestligin :batll oldugu, giine.§, ay ve diger yildizlann bu alemin 
ilah1 ve idarecisi olamayacaklarm1 isbat ile ger~ekle§ffiektedir. 

ikinci Gori.i§ : Putperestlik ha·kkmda Ebu Ma'§er · Ca'fer ibn Mu
hami)led el-Mtineccim el-Belhl'nin baz1 kitabla.J;Inda serdettigi gori.i§tur. 
Ebu Ma'§er der ki : <;in'li ve hind'lilerin ~ogu, Allah ve melaikenin var
ll~na inamyorlar. Ve diyorlar ki; Allah ve melekler' birer cisimdir, en 
giizel surettedir. Anca:k bunlar, goklerde bulunup bizlere gorunmemek
tedirler. Bu durumda, zarlf gortinumlu resim ve heykeller, putlar yap
mak ·ka{!lmlmazdlr. Onlar bu i:§i §oyle devam ettiriyorlar: Son derece 
guzel bir resim yap1yor, buna «Allah'm heykelidir» diyorlar. Sonra bun
dan bir derece a§a~ bir resim yap1yor, ona da «melek» diyorlar. Sonra 
da donup bu resimlere (putlara) tap1yorlar. Gayeleri de Allah'a ve me
leklere yakla§makt1r. ·Eger Ebu Ma'§er'in dedikleri dogru ise; putlara 
tapmamn sebebi, Allah'm cisim ve ·bir mekanda olduguna inanmaktlr. 

Uc;uncu gori.i§: Putperestler; Allah Teala'nm her J:nt'anm idare
sini bir melege, bu alemin ahvalinin her klsmml . muayyen bir semavi 
rUha b1raktlgma inamyor ve diyorlar ki: Denizleri idare eden :bir me
lek, .daglan idare eden bir ba§ka · melek, bulutlar1, yagmurlan idare 
eden bir melek, nz1klan idare eden, sava§lan idare eden hep ayn ayn 
melektir. Bu inan{! sonucu bu meleklerden her •biri i~in ayn ozellikte 
bir beykel ve put yaprm§lar, her birinden ilgili oldugu te'sir ve idareyi 
ist~lerdir. Ulemamn bu konuda ba§ka te'villeri varsa da biz burada 
bu kadarla iktifa edecegiz. 

U~uncu Mesele: Herne kadar •bu ayetin za.hiri Hz. ibra.hlm (a.s.)in . 
babasm1 adlrun Azer olduguna delalet etmek:te ise de; Tareh oldugunu 
s5yleyenler de vard1r. Zeccac, biyografi alimleri arasmda bu zat'm adi
mn, Tareh oldugunda herhangi bir ihtilaf olmadtgim 80ylemektedir. 
!slam di.i§manlan, bunu Kur'an i{!in bir eksiklik kabul etmektedirler, 
diyen Zeccac bu nisbetin dogru olmaytp Kur'an'1 ta'netmenin hata 
oldugunu beyan etmektedir. Ulema ·bu ·konuda iki taVIr ic;indedir: 

1 - Hz. ibrahim (a.s.) in <babasmm adl Azer'dir. Biyografi alim
leri, onun isminin Tareh oldugunda ittifak etmi§lerdir, soztine gelince; 
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biz deriz · ki : Bu .go~ za)1lft1r. <;iinkii bu ki§ilerin birbirlerini taklid 
etmesi sonucu bu kanaat ya)1llm1§tlr. Sonunda Vehb, Ka'b vh. gihi bir 
iki kimsenin soziinden kayna'klanmaktadir. Ele g~irdikleri Yahudi ve 
Hlristiyan rivayetlerine dayanm1§ da olabilirler ki, Kur'an'm a~1k ifa
desi kar§1smda 'bu durumun hi~ bir degeri yoktur. 

2 - Bu zatm isminin Tareh oldugunu kabul ediyoruz. Ancak, bu
rada baz1 diyeceklerimiz var : . 

a) ibrahim (a.s.) in babasmm iki ismi olabilir. Bu durumda asll · 
ismi Azer olup Tareh de laka:b1 olabilir. Lakab1 yaz1hp ismi gizli kalm1§
t1r. Allah Teala onu bu isim ile anm1§t1r. Durum bunun aksi de ola
bilir. Yani, Tareh bu zatm as1l ismi, Azer de yaygm Iakab1d1r. Allah 
Teala onu bu yaygm lakab1 ile zikretmi§tir. 

b) «'Azer» lafZl, ozel manas1 olan bir S1fatt1r. Bu kavle gore ccAzer>>, 
cchatall» manasma gelen bir kmama (zemm) ismidir. Bun~ gore sanki 
·ayette «ibrahim, hatah brubasma demi§ti kin denmi§tir, sanki kiifrti 
saplkhg1 ve hak'tan aynlmas1 sebebilye onu ay1·blamaktad1r. Bir ~ka 
kavle ·gore ise; bu kelime Havarizm lisanmda pir-i fani manasmdad1r. 
Bu kelime aym zamanda fars~a bir kelimedir. 

Burada §unu da belirtelim ki; bu iki gori.i§, Kur'an-1 Kerim'de az 
mikdarda, ara~a olmayan kelimenin bulunrubilecegini caiz gorenler 
tarafmdan uygun goriilmektedir. 

c) c<Azern, ibrahim (a.s.) in bl;libas1mn tapmakta oldugu bir putun 
ad1d1r. Cenab-1 Allah, Hz. ibrahim (a.s.) in babas1na bu ismi iki §ey- · 
den dolay1 vermi§tir : 1 - Bu zat, kendini bu puta ibadete adami§ ve 
onu ~ak sevmektedir. Sevilenin ismi, sevene verilmi§tir. Cenab-1 Allah : 
<<0 giin Biz herkesi kendi imam ile ~atinnzn buyurmaktadir. 2 ·- Azer'e 
tapan denmek istenmi§tir ... 

d) «Azer» ibrahim (a.s.) in babas1, «Tarehn ise amcas1d1r. Bazan 
amcaya baba denir. Nitekim cena:b-1 Allah, Ya'kub (a.s.) un ~ocukla
rind~ ,bahsede:i'ken onlar <<senin babalann ibrahim, ismail ve ishak'm 
ilabma tapar.» dediklerini beyan etmektedir. Bilinmektedir ki; ismail - ' (a.s.) Ya'kub_ (a.s.) un amcas1 idi. Buna ragmen bu aye_tte· kendisinden 
baba diye :bahsedilmektedir. 

Biitiin bu zorlamalar, Azer'in ibrahim (a.s.) in babas1 olmad1gma 
kesin bir delil bulundugu za;man.' anca:k gooe almabilir. Fakat, . bOyle 
bir delil bulunmamaktad1r. 0 halde· bizi bu te'villere hangi ihtiya~ zor
lamaktad1r? ... Kuvvetli delil, mes'elenin ayetin zahir manasmm dogru 
oldugu tarZindrudir. Biliyoruz ki; Yahudi, H1ristiyan ve mii§rikler, Hz. 
Muhammed (a.s.) e_ bugzetmede son derece hariS idiler. Eger Kur'an-1 
Kerim'in •bu isnA<h dogru olmasayd1; bu konuda kendisini yalanlamakta 
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siikut etmeleri imkans1zd1. BOyle bir yalanlamada bulunmadiklarma 
gore; bu isnadm dogru oldugu a\!Ik\!a anla§Ilmaktadir. 

DOrdiincii mesele : §ia, Hz. Peygamber (s.a.) in baba ve atalan 
arasmda kafir olan herhangi birinin bulunabilecegini inkar ediyorlar. 
Hz. il:>rahim (a.s.) in babasmm kafir olamayacagm1, Azer'in, onun 
amcas1 olup ba;basl olmad1gm1 ileri siiriiyor ve bunu bir ka~ tarzda isbat 
etmeye c;all§Iyorlar. 

Birinci delil : Peygamberlerin babalan kafir degildirler. Buna de
lalet eden bir kru; deli! vard1r. Bunlardail birisi Allah Teala'nm «Senin 
kalktlgm1 ve secde edenlerle birlikte dola§tlgmi goren ... » (§uara, 219) 
ayetidir. 

Deniliyor ki: Bu ayet, Hz. Peygamber (s.a.) in rUhunun secde eden 
bir l:>edenden yine secde eden bir ·ba§ka bedene naklolundugu mana
sma gelmektedir. Ayetin manasm1 boyle anlaymca ayet Muhammed 
(s.a.) in atalannm tiimiiniin miisliiman olduguna delalet eder. 0 za
man da tJ:>rB.him . (a.s.) in babasmm m'iisliiman olduguna hiikmetmek 
gerekir. 

Eger denilirse ki : «Senin kalktlgm1 ve secde edenler arasmda do
la§tlgmi» kavli b~a ihtimallere de gelmektedir. §oyle ki : Gece ibadet 
etmek nesholunca, o gece Rasillullah (s.a.) sahabenin (r.a.) durumu
nu gormek i\!in onlann evlerini dola§tl. Sahabe-i Kiram'm evleri o gece 
oralarda yap1lan tehlil, tesbih ve Kur'an okumadan dolay1 an kovan
lanm andlran bir seslilikteydi. i§te «Senin secde edenler arasmda do
la§man» ooziiyle, Rasftlullah (S.a.) In 0 geceki dOla§tnaSl kasd edilini§
tir. ikincisi; _Hz. Peygamber (s.a.) cemaa'tla namaz k1lard1. Bu ayetteki 
«Secde edenler arasmda dola§tna» smq.an murad, onlarm arasmda ol
masi, klyam, riiku' ve secde arunda onlara karl§ffil§ olmas1d1r. Uc;iin
ciisii; bunun manasl, sen kalktigmda olsun, secde edenlerle ;beraber din 
i§leriyle meguliyetinde olsun her halin Allah'a gizli olmaz, demektir. 
DOrdiinc'iisii; bu ayetten mruksad, Hz. Peygamberin arkasmda narnaz 
klla.nlan gormesidir. Buna delil, Rasulullah (s.a.) m «Riiku ve secdeyi 
tam yapui1z. Ben sizi arkamda iken de goriiriimn buyurmas1d1r. i§te bu 
dart muhtemel mana ·-ki ayetin zahiri manasldlr- sizin gorii§iiniizii 
bozar. 

Cevab: Ayetin lafz1, bunlann. tiimiine elveri§lidir. Bu duriimda bu
nu 0 manalarcian bir klsmma hrunletmek, digerine hamletmekten da
ha evla degildir. Ayeti muhtemel manalarm tiimiine hamletmemiz 
ical:>ediyor ki, bu durumda maksad has1l olmaktad1r. Yine Hz. Muham
med (s.a.) in atalarmdan herhangi birinin mii§rik olma.<:ilgma, bizzat 
kendisinin «Temizlerin· sulbiinden temiz hammlarm ra:himlerine naklo
lundum» kavli delalet etmektedir. Nitekim Allah Teala «Mii§rikler an-
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cak pistir» buyuruyor. Bu ise, Hz. Peygamber (s.a.) inata1anndan hic;
birinin mii§rik olmad1jpnm soylenmesini gerektiriyor. 

Hal bOyle olunca yukanda zikrettiklerimizle sabit olmu§tUr ki, 
ibrahim (a.s.) in babas1 mii§rik degildi. Azer mii§rik idi. Buna gore Hz. 
ibrahim (a.s.) in babasmm, Azer'den ba§ka biri olduguna hiikmetmek 
gere'kir. 

ikinci Delil : Bu ayet, ibrahim (a.s.) in Azer'e kaba ve aglr soz 
soyledigini ifade etmektedir. Halbuki, babaya kar§l boyle bir §ey caiz 
degildir. Bu da Azer'in onun babas1 olmad1gm1 gosterir. Kaba ve ac1 
soz soyledigini ise iki noktadan anlamaktay1z: 1 - Ayetteki ((Azer» 
Iafz1, «azerun §eklinde merfu' olara:k da okunmu§tur. Yani Hz. ibrahim 
(a.s.) ana ccey Azern diye hitab etmi§tir. Bir insamn, babasma boyle 
a<hyla hitab etmesi cidden incitici ve ac1d1r. 2 - Hz. ibrahim, Azer'e 
«ben, seni ve kavmini apac;1k bir sap1khkta gori.iyorumn demektedir. 
Bu da incitici ve ac1d!r. Bu iki nokta, ac1 ve incitici bir tav1r oldugunu 
isbat etmektedir. Bir kimsenin babasma kar§l boyle incitici bir tav1r 
takmmasmm caiz olmadlgllll da bir ka~ meseleden anlamaktaylz : 
1 -Allah Teala ccRabbm ancak kendisine kulluk etmenizi ve ana-baba
ya iyi davranmamz1 emretti>>, cconlara off bile deme, onlan azarlama>> . 
buyurmaktad1r ki; rbu emir ve hiikiimler, miisliiman ve katir her ba
bayl i~ine almaktad1r. 2 - Cenab-1 Allah, Musa (a.s.) y1 Firavun'a 
gonderdigi zaman; .kendisine yumu§ak davranmasm1 emretmi§, ccOna 
yumu§a:k sOZ soyleyin. Ola ki, hatlrlar veya korkar)) buyurmU§tUt. Bu 
yumU§ak davranmanm sebebi de Firavun'un Musa'JI biiyiitmii§ ol
masmdaki hakkma riayettir. Biiyiiten bOyle olursa, baba yumu§ak dav
ranmaya daha layiktlr. 3 - Yumu§ak tav1rla beraber bir insaru hakka 
davet etmek, o kimsenin kalbinde daha olumlu etki yapar. Kaba dav
ranl§ ise, bunun aksine insam davet edileni kabulden uzakla§tlnr, nef
ret ettirir. Bunun i~indir ki Yiice Allah Hz. Muhammed'e ccOnlarla en 
giizel §ekilde miicadele et>> buyurmu§tur. Davet konusunda ibrahim 
(a.s.) in habasma oyle kaba davranmas1 nas1l uygun olur? 4 - Yiice 
Allah, Hz. ibrahim (s.a.) in hilim sahibi oldugunu anlatmakta, «Mu
hakkak ki ibrahim halim ve i~lidir>> buyurmaktadlr. Halim bir zatm 
babasma bOyle kaba davranmas1 nas1l yakl§lk ahr? i§te biitiin bunlar 
da isbat ediyor ki :Azer, ibrahim (a.s.) in babas1 olmay1p amcas1d1r. 
Onun babas1 Tareh'dir. Bazen amca, baba olarak aruhr. Nitekim Ya'
kub'un ~ocuklan, ismail'i Ya'kub'un amcas1 ·oldugu halde onun ba
basl olarak ·anmi§lar<hr. Bunu yukanda zikrettik. Hz. Peygamber (s.a.) 
de ccbabam1 bana verin>> buyurmu§tur ki, amcas1 Abbas'1 (r.a.) kasdet
mekte idi. Aynca Azer, Hz. ibrahim (a.s.) in anasmm baba.c;1 da olabi
lir. <;iinkii annenin ba:ba:sma da hazen baba denmektedir. ~oyle ki: 
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Kur'an'da «onun neslinden Davud ve Stileyman ... » diye «isa» ya ka
dar devam eden bir ayet vardlr. 'Burada isa (a.s.)' ibra.him (a.s.) in 
neslinden say1lrm§tlr. Qysa ibrahim ( a.s.) , anne tarafmdan isa ( a.s.) 
mn dedesi idi. Fakat bizimkiler Hz. Peygamber (a.s.) in babas1mn ka
fir oldugunu iddia etmi§ler, bu ayetteki ifadenin Azer'in katir oldu
guna., onun da ibrahim (a.s.) in babas1 olduguna delalet ettigini roy
lemi§lerdir. Allah Teala'nm «i·brahim'in, babas1 i~in istigfan ... » diye ·· 
brujlayip «onun Allah'a dti§man oldugunu gortince ondan uzruk.lrujtl>> 
tarzmda devam eden ayet de bizim gorti§umuze delalet eder. «Senin 
secde edenler arasmda dola§man» ayetine gelince, deriz ki : Bu ayetin, 
diger manalara almma ihtimali de vard1r. Onlarm «bU ayet, but\in 
manalara birden almmahdlr, muhtemeldir» sozleri ise muhal bir soz
d\ir. <;unku, «m\i§terek» bir lafz1 i<;ine ald1g1 t\im manalara hamlet
mek caiz degildir. Yine bir lafZl hem hakiki, hem de mecazi manala
rma birden almak da caiz degildir. Rasulullah (s.a.) m «temiz erkek
lerin sulb\inden temiz kadmlarm rahmine naklolundum» hadisine ge
lince; bu, onun nesebinde nikahs1zhk bulunmad1gm1 gostermektedir. 
Onlarm (~ia), babasma kaba davranmak Hz. ibrahim (a.s.) e yaki§
mayacagi sOzlerine de; bu zatm kufUrde 1Srar etmi§ olabilecegi, binaen
aleyh iooyle bir harekete m\istehak oldugu tarzmda ceva,b veririz. (Fah
reddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIII, 35- 40). 

Sekizinci delil: Butun mahlukatm miimk\in ve sonradan olmas1, 
bOyle alan her§eyin de bir yarat1c1ya muhta~ olmas1, bir yaratiCmm 
mevcudiyetini g6stermektedir. Bir insanm bunu bilmesi bile, · yaratl
cmm varhgma intikal i~in kafidir. Bu iki onermeyi bilen insan; a:lnl go
zuyle sanki biit\in kainatm bu ihtiyac1m ilan ettigini gormu§, kulag1 
ile i§itmi§ gibi olur. Ve insamn 'bu gormesi, baki ve hi<; bir zaman yok 
olmayan bir gormedir. Sonra, bu gorme ki§iyi Allah'tan uzakla§tlran 
bir §ey olmayip, aksine kalb ve ruhu Allah'a yonlendiren bir gorti§tur. 
GOzle gormeye gelince; insan bir anda gozle ~ok §eyi birden tam olarak 
g()remez. Mesela, yaz1h bir sayfaya bakan kimsenin, o sayfadan bir an
da tam olarak g6rdugu, ancak bir tek harftir. (Baki§Inl) ba§ka bir 
harfe kaydmp gorti§UnU onunla me§gill etse, daha once gordugu harfi 
goremez veya ka.vrayamaz olur. Bu misal de <;ok §eyi .bir anda gorme
nin m\imkun olmad1gm1 isbat etmektedir. Mumktin oldugunu kabul et
sek -bile; kal1c1 degildir. Haydi kahc1 oldugunu da kabul edelim; ki§iyi 
Allah'tan uzakla§tlnc1d1r. Nitekim Cenab-1 Allah Hz. Muhammed'i bOy
lesi .gormeyi terketmekle ovuyor <tO'nun gozu kaymach ve kaJna.§madl» 
buyuruyor. But\in bu delillerle sabit olmaktadll' ki; gO.sterme, ak1l go
ziiyle gO.sterme olup all§llan gozle degildir. 
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Eger denilirse: Yukanda a~Ikladigmiz tarzda kalbin gormesi, Al
lah'm birligine inanan herkeste bulunmaktadir. Binaenaleyh boyle 
bir gorme, Hz. ibrahlm'e nasi! bir iistiinli.ik saglaya;bilir? 

Deriz ki: Her ne kadar Allah'm birligine inanan herkes bu deli
lin ozi.inii biliyorsa da, Cenab-1 Allah'm bu mahh1katta cinsler, tiirler, 
simflar, §ah.ISlar ve haller bak1mmdan gozettigi hikmet dolu eserlerine 
muttali' olmak, anca;k biiyiik peygamberlere vergidir. Rasulullah, bu 
manayi ifade eden duasmda «Allah'1m, 1bize e§yayi oldugu gibi g5ster» 
buyuruyordu. Bu a~rklamamiz da meseleyi ~ozmektedir. 

Dordi.incii mesele : ( ~_,.!I .fe ~A' J ) ciimlesindeki ( :J ) har-
finde bir ka~ gorii§ ileri siiriilerek ihtilaf edilmi§tir. 'Bir ktsrm bu harf, 
zaiddir, der. 0 zaman ayetin manas1 §Oyle olur: Biz Ibrahim'e istidlal 
etsin de kesin iman edenlerden olsun diye, yer ve gOklerin muhte§em 
varh.klanru gosteriyorduk. Bir klsrm da der ki : Bu harfle gooterme~ 
nin illetini ~1klaillaik i~in yeni bir ciimle ba§lamaktadir. Buna gore 
ayetin manfun : Kesin inananlardan olsun diye, Biz ibramm'e yer ve 
goklerin muhte§em varhklarm1 gasteriyorouk, §eklinde olur. U~iincii 
bir klanaata gore; gooterme olayi, bazan sap1kllgm artmasma vesile 
olmaktadlr. Nitekim Cenab-I Allah, Firavun hakkmda «Biz ona biiti.in 
delillerimizi gooterdik. 0 ise yalanladl ve (inanmaktan) imtina etti» 
buyurmaktadir. GOsterme, bazan da hidayet ve yakinin artmasma se
beb olmaktad1r. Bu fiil i§te bOyle iki zit neticeye sebeb olma ihtimali 
oldugu i~n. yiice Allah Ibrahim (a.s.) hakkmda §oyle buyurarak duru- 
ma a~1khk getirmi§tir : Biz O'na :bu delilleri gOstef'dik ki; onlari gorsiin 
ve kesin inananlardan olsun, yoksa inkar edenleroen olsun diye degil. 

Be§inci Mesele: Yakin: Dii§iinme sebebiyle §iiphenin gitmesin
den sonra hasil olan ilimden ibarettir. Bu manadan dolayi Allah'm il
mine ilm'el-yakin denilmez. Qiin'kii, O'nun ilmine §iiphe sebkat etme
digi gibi, dii§iinme ve ara§tirmadan da dogmaz. Bilinmelidir ki; insan 
bir §eY i~in istidlal ederken, ilkin kalbi birtak1m .§ek ve §iiphe i~inde 
olur. Deliller ~ogallp birbirine uygun tarz ve ozellikte g.eldik~e, Y"dikini 
1bilgiyi elde eder. Bunu birk~ tiirlii izah edebiliriz. 1 - Her delilden ibir 
nevi etkilenme ve kuvvet has1l olur. Bu ·kuvvetin artmasi sonunda ki§i 
yakine (cezme) ul'a§Ir. 2 - Fiillerin ~okt;a vukuu; bir melekenin hu
silli.ine sebeb oldugu gibi, bir §eye muhtelif deliller getirmek te bir dersi 
fazla tekrar etme gibi olur. !'fitekim, ~ok tekrar saglam bir hifZI dogurur. 
3 - insan kalbi, istidlal anlnda cidden 'karanhk bir haldedir. ilk delil
den elde ettigi i'tikad kal·be dogunca, bu istidlalin aydmhgt kalbte 
ibulunan diger Sifatlarm karanligi ile kan§Ir. Ve orada aydinlik ve ka
ranllk kan§Imi bir hal hasil olur. ikinci bir istidlal yap1ldigmda, bu-
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nun aydmhg1 da birinci kan§Ima kat1hr. Sonunda aydmhk ve parlak
hk daha fazla olur. §oyle bir benzetme yapmak ta mumkiindiir: Me
sela giine§in dogU§u yakla§t1g1 zaman Hk once · aydmhg1 belirir ki, bu 
sabah vaktidir. istidlal de bunun gibidir. Giine§ zeval vaktine dogru yak
la§tlkc;·a I§Igi da o Olc;ude artar. Tam doniim noktasma gelince; miikem
mel bir I§Ik s~ar. i§te insan da ooyledir. Allah'm mahlUkatmi inceleyip 
dti§iindukc;e, kalbindeki ma'rifet ve tevhid mlru daha parlak olur. Bir 
farkla ki, bu diinya gtine§inin belki mahdud bir yukselme smm vardlr. 
Ma'rifet, ak1l ve tevhid gune§i ise boyle degildir. Bunlann ytikselme ve 
artmalanmn smm ve nihayeti yoktur. i§te Yuce Allah'm <<Biz ooylece 
ihrahim'e yer ve goklerin melekutunu gosterdik. )) buyurmas1 delil ve 
§ahidlerin mertebelerine (c;okluguna) i§aret oldugu rgibi, «kesin inanan
lardan olsun diye)) huyurmas1 da tecelli nurlanmn, ma'rifet ve tevhid 
giine§inin l§Iklanmn derecelerine i§arettir. (Fahreddin Razi, Mefatlh 
el-Gayb, XIII, 44- 46). 

----oOo----

80 - Kavmi, onunla tarti!=Jmaya giri!=;ti. Demi!=;ti ki: 
Beni dogru yola iletmi!=;ken Allah haklnnda m1 benimle tar
ti~Iyorsunuz? O'na !=;irk ko!=;tuklannizdan korkmam. Me
ger ki, Rabb1m bir !=Jey dilemi!=J olsun. Rabb1m, ilimce her
~eyi ku~atmi!=Jtlr. Hala dii~iiniip ogiit almayacak nnsuuz? 

81 -. Hem siz; Allah'1n size hic;bir delil ve burhan 
indirmedigi !=Jeyleri O'na !=;irk ko!=Jmaktan korkmazken, 
kendisine ~irk ko!=;tugunuz ~eylerden ben nasll korka-
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nm? Simdi, bu iki zumreden hangisi emin olmaya daha 
laylktlr? Eger biliyorsan1z. 

82 -· !man edenler, imanlann1 zulum ile bula~tlrma
yanlar, i~te . onlarad1r emniyet. Ve onlar hidayete ermi~ 
olanlard1r. 

83 - i~te bu, bizim huccetimizdir. Onu kavmine kar
~1 ibrahim' e verdik. Diledigimizi derecelerle yukseltiriz. 
Ve muhakkak ki Rabb1n, Hakim, AJim'dir. 

Kavminin Hz. ibrahim tie TartJ~masi 

Allah Tea..la burarl.a, kavminin Hz. ibrahim ile tevhid hususun
da miicadele ve rpiinaka§a ettiklerini haber veriyor. 0, §Oyle demi§
ti: <(Beni dogru yola iletmi§ken Allah hakkmda m1 benimle tarti§l
yorsunuz?» Kendisinden ba§ka tann olmad1g1, bana basiret verip ger
c;ege ilettigi ve benim kendisi hakkmda huccetlere sahib oldugum 
halde benimle Allah hakkmda m1 miicactele ediyorsunuz? Sizin bozuk 
oozlerinize ve batll §iiphelerinize nas1l doniip bakanm? <(Rabbinnn 
bir §ey dilemi§ olmas1 di§mda O'na §irk ko§tuklanmzdan korkmam.» 
Sizin tapmmakta oldugunuz tanrllann hic;bir · te'sir icra edemeyece
gi, sizin onlar hakkmdaki sozlerinizin batJl olduguna benim omardan 
ko:r'kmamam ve onlara ald1rmamam bir deJildir. ~ayet onlann yapa
caklan bir §ey varsa; beni onlarla imtihana tabi tutun. Bunu gecik
tirmeyin, aksine hemen yapm. «Rabb1m ilimce her§eyi ku§atmi§tlr.» 
O'nun ilmi her §eyi ku§atmi§ olup O'na hic;bir §ey gizli degildir. Size 
ac;Ikladlgrm husftslarda, bu tannlarm batl'l oldugunu anlay1p onlara 
ibadetten vazgec;mek iizere <cHala dii.§iiniip ogiit almayaca:k ffilSimz?» 
Kur'an-1 Kerim'de anlat1lan ve Allah'm peygamberi Hud (a.s.) 'un, 
kavmi Ad'a getirmi§ oldugu huccet, bunun bir benzeridir. Bu husfts
ta Allah'm kitabmda §6yle buyurulmaktadlr : «Onlar dediler ki : Ey 
Hud; sen bize apac;1k bir biirhanla gelmedin, senin soziinden dolayi 
ilahlanmiZl terketmeyiz ve sana inanmay1z. ilahlanrmzdan biri seni 
fena c;arprm§, demekten ba§ka bir §ey de soylemeyiz. Dedi ki : Dogru
su ben, Allah'1 §ahid tutuyorum. Siz de §ahid olun. Sizin Allah'tan 
b~ka §irk kO§tugunuz .§eylerden ben uzag1m. Hepiniz birlikte tuzak 
kurun bana; sonra da hie; miisaade etmeyin. Ben; sadece benim de, 
sizin de Rabbm1z alan Allah'a dayamp giivendim. Yiiriiyen hic;bir can
h yoktur ki, 0 alnmdan tutmasm .. . » (Hud, 53-56). 

Allah Teala 'buyuruyor ki: «Hem siz; Allah'm bize hic;bir deUI ve 
biirhan indi~medigi §eyleri O'na §irk kO§maktan korkmazken, ken-

Tefsir, C. VI F . 171 
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disine §irk ko§tugunuz (Allah'tan ba§ka kendilerine ibadet etmekte 
oldugunuz bu putlardan) ben na.cnl korkanm?» .ibn Abbas ve seleften 
birc;oklan; ayetteki «SUltan» kelimesini, huccetle ' tefsir etrni.§lerdir. 
ANah Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle ·buyurur: «Yoksa Allah'm din
den izin vermedigi bir §eyi onlara §eriat k1lacak ortaklan m1 varchr.'h> 
(~lira, 21). «Bunlar sizin ve atalarm1zm takt1g1 adlardan ba§ka 'bir 
§ey degildir. Allah onlara hic;bir giic; indirmemi§tir.» (Necm, 23) 

Allah Teala : «~mdi bu ilki ziimreden hangisi emin olmaya daha 
layiktlr. (Hangisi daha dogrudur.) Eger biliyorsaruz.» buyuruyor. Bu 
iki gruptan hangisi daha dogru soylemektedir? Zarar ve fayda elinde 
olana ibad.et' eden mi; yoksa ellerinde hic;bir delil yokken zarar ve fay
da vermeyeGek olana ibade't eden mi? K1yamet giinii Allah'm azabm
dan emin olmaya hangisi daha ·laYiktlr? Allah Tea.Ia : «iman eden
ler, imanlanm zulfu:n ile bul~t1rmayanlar, i§te onlarad1r emniyet.» 
buyuruyor ki bunlar, ibadeti tek ve orta~ olmayan Allah'a tahsis 
ederler, Allah'a hiybir §eyle ortak ko§mazlar. i§te k1yamet giinii em
niyette olanlar, diinya ve- ahire.tte hidayete erdirilmi§ olanlar, ancak 
buniarrur. Buhari der ki: Bize Muhammed ibn Me§§ar'm ... Abdullah'-:
tan rivayetine gore; o, §Oyle demi'§tir : ccimanlar1m zuliim ile bu18.§
tnmayanlar ... » ayeti nazil olunca Hz. Peygamber'in ashab1, hangi
miz nefsine zulmetinez? demi§ ve- ccMuhakkak ki §irk, en biiyii!k zu
liimdiir.» (Lukman, 13) a yeti nazil olmlli}tUr. imam Ahmed der ki -: 
Bize Muaviye'nin ... Abdullah'dan rivayetinde, o §oyle demi§tir: cc·Iman 
edenler, imanlanm _zuliim ile bUla§tlrmayanlar ... » .ayeti nazil olun
ca; -bu, insanlara a~r geldi ve : Ey Allah'm elc;isi, hangimiz kendine · 
zulmetmez? dediler. Allah _ Rasulii : Burada siz . kasdedilmiyorsunuz, 
sruih kulun : «Ey ogulcugum, Allah'a §irk kO§ma : Muhakkak ki §irk, 
en ibiiyii!k zuliimdiir.» (Lukman, 13) dedigini i§itmediniz mi? Bu (zu
liim) §irktir, buyurdu . . 

( ............... ) 
ibn Ebu Hatim der ki : Bize Orner ibn ~bbe'nin... Abdullah'tan 

rivayetinde; Allah Rasulii ccimanlanm zuliim ile bul~brmayanlar ... >> 
ayetini; imanlanm §irk ile bUlaJ§tlrmayanlar, §eklinde yorumlami§tiT. 
Bu hadisin -bir benzeri Ebubekir es-S1ddik, Orner, Ubeyy ibn Ka'b, 
Selman, Huzeyfe, ibn Abbas, ibn Orner, . Amr ·ibn §urahb~I. Ebu Ab
durrahman es-Sillemi, Miicahid, ikrime, · Nehai, Dahhak, Katade ve 
Siiddi'den rivayet edilmi§tir. ibn Merduyeh der ki: Bize ~afii'nin ... 
Abdullah'dan rivayetine g6re; cdman edenler, imanlanm zuliim ile ibu
l~tmilayanlar: ... » ayeti nazil olunca, Allah Rasuli:i (s.a.) : Bana; sen 
onlardapsm, denildi, buyurmu§tur. 

imam Ahmed der ki : Bize Ishak ibn YU.Suf'un... Cerir i-bn Ab
dullah'dan rivayetinde; o,- ~oyle demi§tir : ('air giin) Allah Raslllii 
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(s.a.) ile birlikte ~lkmi§tlk. Medine'den uza'kla§tl~nuzda bize dogru 
. h1zla .gelen bir siivari gordiik. Allah Rasulii (s.a.) : Bu binitli sanki 

bizi anyor gibi, buyurdular. Adam yamm1za geldi ve selam verdi. Biz 
selamm1 aldlk. Hz. Peygamber (s.a.) ona: Nereden geliyorsun? (Ne
reden geldin?) diye sordular. 0: Ailemden, ~ocuklanmdan ve a§ire
timden, ddye cevapladl. Allah Rasulii: Nereye gidiyorsun? diye sordu
lar. o: Allah'm el~isine gidiyorum, dedi. Allah Rasulii: isabet ettin 
( ona ~tm), buyurdular. Adam : Ey Allah'm el~isi, bana imAn ne

dir, ogret, dedi. Hz. Peygamber : Allah'tan ba§ka Hah olmad1gma, Mu-
hammed'in Allah'm el~isi olduguna §ehactet eder, namaZI k1lar, ze
katl verir, Ramazan orucunu tutar ve Allah'm evini haccedersin, bu
yurdular. Adam : ikrar ettim (kabul ettim), dedi. Sonra devesinin aya
gi bir tarla faresi yuvasma girdi de devesi yikllmca adam da yik11lp 
tepesi iistii dii.§erek oldii. Hz. Peygamber (s.a.) :Adami bana getiri
niz, buyurdular. Ammar ibn Yasir ve Huzeyfe ibn el-Yemman ona 
dogru kO§UP adann oturttular ve : Ey Allah'm el\!isi, adam olmii§, 
dediler . .Mlah RasUlii (s.a.) yiiziinii onlardan ~evirip ikisine : Yiiziimii 
adamdan ~evirdigimi gormediniz mi? Muha:kkak ki ben; iki melek gor
diim; , onun agzma cennet meyvelerinden koymaktaydllar. Bildim ki 
o, ~ olarak olmii§, buyurdular. Daha sonra Allah Rasulii (s.a.) : i§te 
bu adam, Allah Teala'nm «!man edenler, imanlam:it zul·iim ile bula§- · 
tlrmayanlar .. . >> buyurdugu kimselerdendir. Karde§inizi ahruz, buyur
dular. Onu yiiklenip suya g6tiirdiik. Y1kad1k, kefenleyip tabutladJ.k 
ve kabre gotiirdiik. Allah RasUlii (s.a.) gelip kabrin kenanna oturdu
lar ve : Lahid yap1ruz, diiz bir yank halinde gukur kazmaym1z. La
hid bi2Jim i\!in, diiz yank halinde ~ukur kazmak bizim dl§rmlzdakiler 
i~in, buyurdular. Hadisi imam Ahmed, Esved ibn Amir kanallyla Ce
rir ibn Abdullah'dan rivayet etmi§ ve ·benzerini zikretmi§tir. Onda §U 
fazlallk vard1r : Bu, az amei i§leyen, ~ok ecir kazananlardandlr. 

ibn Ebu Ha.tim der ki: Bize babamm .. . ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir : Yolculuklanndan birinde Allah RasUlii (s.a.) 
ile lbirlikteydik. Bir Bedevi kar§ISma ~1karak : Ey Allah'm el~isi, serii 
hak ile gonderene yemin olsun ki; senin hidayetinle hidayete ermek, 
senin soziinii durup dinlemek iizere memleketimden, mal ve millkiim
den ~1ktrm. Sana ula§tlg1mda yeryiiziiniin ye§illiklerinden ba§'ka hi~
bir yiyecegim kalmaml§tl. Bana (islam'l) anJat, dedi. Allah Rasulii 
(s.a.) ona (islam'l) anlattl. 0 da ka:bul etti. O!!un ~evresine y1~ld1k. 
Devesinin aya~ bir fare yuvasma girdi de bedevi dii.§tii ve ·boynu 
kJ.nld1. Allah Hasulii (s.a.) §6yle buyurduiar: Dogru s6yledi. Beni hak 
ile dinleyip soziimden (bir §eyler) almak iizere memleketinden, mal 
ve millkiinden ~1k1p gelmi§ti. Bana ula§tlgmda yeryiiziiniin ye§illikle-
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rinden ~ka hi~·bir yiyecegi kalmami§ti. Az amel i§leyip ~ok ecir ka
zanaru duydunuz mu? l§te bu, onlardandtr. ulman edenler, imanla
rmi zulfun ile bula§tlrmayanlar, i§te onlarad1r emniyet ve onlar, hi
dayete ermi§ ~lanlardm> buyuruldugunu i§ittiniz mi? l§te bu, onlar
dru¥ilr. 

AHah Teala: <d§te <bu, bizim huccetimizdir. Onu kavmine kar§I 
furnhim'e verdik. (Bu hucceti kavmine ·kar§l yonelttik.) » ayeti hak
kmda Mucahid ve ba-§kalan derler ki: Bununla Allah Teala'mn: 
«Hem siz; Allah'm size hi<;bir delil ve biirhan indirmedigi §eyleri 
O'na §irk kO§maktan korkmazken, kendisine §irk kO§tugunuz §eyler
den ben nasll korkanm? §imdi bu iki ziimreden hangisi emin olma
ya daha Jaylktir? Eger biliyorsan1z.n ayeti kasdedilmekteddr. Allah 
onu dogrulami§, onun lehine emniyet ve hidayetle hukmetmi§ ve §OY
le buyurm~tur : ulman edenler, imaruanm zuliim ile bul~tirmayan
lar, i§te onlaradlr emniyet. Ve onlar, hidayete ermi§ olanlardlr.» Bii
tiin bunlardan sonra Allah Teala §oyle buyuruyor : «l§te bu, bizim 
huccetimizdir; onu kavmine kar§l ibrahim'e verdik. Diledigimizi de
recelerle yiikseltiriz. Ve muhakkak ki Rabbrm (i§lerinde ve sozlerin
de) Hakim, (aleyhine huccet ve biirh8.t\lar dikilse dahi saptkllga dii
§iirdillclerini) iyi bilendtir.» Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : 
<~Dogrusu uzerlerine Rabbmm sozii hak olanlar inanma;zlar. Onlara 
her tiirlii ayet gelse bile, elem verici azabl goriinceye kadar inanmaz
Iar.» (Yunus, 96-97) buyururken burada da: «Ve muhakkak ki Rab
bm Hakim, Alim'dir.» buyurmaktad1r. 
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84 - Ve Biz, ona· ishak'1 ve Ya'kub'u ihsan ettik. Her 

birini hidayete erdirdik. Daha once de Nl.ih'u ve onun so
yundan Davud'u, Siileyman'l, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y1 
ve Hanln'u hidayete erdirdik. i1?te boyle miikafatlandrrr
nz ihsan edenleri. 

85 - Zekeriyya'y1, Yahya'y1, isa'y1 ve ilyas'1 da. Hep
si salihlerdendir. 

86 - ismail'i, el-Yesa'l, Yunus'u ve Lut'u da. Her bi
rini alemlerden iistiin klldlk. 

87 - Onlann babalanndan, ziirriyyetlerinden, kar
de1?lerinden kimini de. Onlan se9tik ve onlan dosdogru 
bir yola ilettik. 

88 - i~te bu, Allah'rn, hidayetidir ki; kullanndan di
ledigini onunla hidayete erdirir. Eger onlar da ~irk ko~?
salardi yapageldikleri 1}eyler bo~a g1kard1. 

89 - Onla.r; kendilerine kitab, hikmet ve peygam
berlik verdiklerimizdir. ~imdi bunlar, onlan tan1may1p 
da kiifrederlerse; Biz, onu inkar etmeyen bir kavmi buna 
vekil kllnn§Izdrr. 

90 - i§te bunlar; Allah'rn hidayet ettikleridir. Oy
leyse sen de onlann hidayetine uy. De ki: Ben buna kar§l 
sizden hi9bir iicret istemem. Ru, ancak alemler i9in bir 
oguttiir. 

Peygamberler Soyu 

Allah Teala burada, ya§I ilerledikten sonra ibrahim'e, ishak'1 ·ih
s·an buyurdugunu haber vermektedir. 0 ve e§i Sare c;ocuktan timitle
riil!i kesmi§lerdi. Onlar Lut kavmine giderlerken, melekler kendisine 
gelmi§ ve ikisine ishak'1 mtijdelemi§lerdi. C<E§i buna §a§ffil§ ve §oyle 
dern.i§ti: Vay ·ba§Ima gelenler, ben mi doguracag1m? Ben kocami§ 
biri, §U erim de bir ihtiyar iken. Dogrusu bu §a§Ilacak ·bir §ey, dedi. 
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AUah'In 'i§ine mi §a§arsm ey evin hamm1? Allah'm rahmeti ve bere
keti sizin tizerinizedir. 0, Hamid'dir, Mecid'dir, dediler.» (Hud, 72-73). 
Onun viicuda gelecegi mujdesiyle birlikte peygamber olacaguu, nesli
nin deva.m edecegini mujdelemi§lerdL Allah Teala ba§ka bir ayette 
de: «Ona salihlerden olan ishak'I nebi olarak mujdeledik.» (SMfat, 
112) buyurmaktadir. Bu, mujdenin en miikemmeli ve nimetin en bu
yiigudiir. Allah Teala §oyle bU:yurur : <rBiz de ona ishak'I, ishak'm ar
dmdan Ya'kub'u mujdeledik.» ('Hud, 71). Sizin hayatimzda iken bu 
\!OCugun da lbir ~ocugu olacak. Babasmm gozu aydm oldugu gi•bi si
zin de goziinuz aydm olsun. Muhakkak ki c;ocugun c;ocugu ile sevin
mek neslin devam1 sebebiyle daha fazla olur. YruJh ana-J;>abarun zayif
hgmdan dolay1 c;ocuklannm neslinin devam · etmedigi saruldigi ic;iri, . 
bu mujde verilmi§ ve mujdede onun ~ocugunun · ismi Ya'kub olarak 
·aynca mujdelenmi§tir. Ya'kub kelimesi, <~Ziirriyyet ve son» anlamm
d:a (Akb) kokiinden turetilmi§tir. Kavminden aynlmas1, onlan terke
dip onlardan uzakla§masi, yeryuzunde Allah'a ibadet etmek tizere on
lann illkesinden hicret etmesi uzerine ·bu, ibrahim'e bir miikafat ol
mu§tur. Allah Teala onun kavmi ile a§iretine bedel olarak, kendi sul
biinden kendi dinine bagh salih evlad vermi§tir. Bunlarla onun gozu 
aydm olacaktlr. Ba§ka bir ayette de Allah Teala : ((Onlan Allah'tan 
ba$3. taptiklanyla ba§ba§a b1rak1p c;ekilince; ona ishak'I ve Ya'kub'u 
bah§ettik. Ve her birini peygamber yaptlk.» (Meryem, 49) buyururken 
iburada da: ((Ve Biz ona ishak'I ve Ya'kub'u ihsan etUk. Her birini 
hidayete erdirdik.» buyurmaktadir. 

Allah Teala buyuruyor ki : << (ibrahim'i hidayete erdiniigimiz gibi) 
daha once de Nuh'u ... hidayete erdirdik. (Ona salih bir zurriyyet bah
§ettik.) » Bu ikisinden her birindn kendine has buyiik ozellikleri var
drr : Nuh (a.s.) a gelince : Allah Teala onunla 1bir:1ikte gemide bulu
nanlardan ona iman edenler di§mda yeryuzu halkm1 suda oogunca, 
onun ziiriyyetini devam ettirmi§tir. Butun insanlar Nuh'un ziirriyye
tindendir. ibriliim Halil (a.s.) de ooyledir. Allah Teala onun zurri
yetinden olanlardan ba§ka kendisinden sonra peygamber gonderme
mi§tir. Ba§ka ayetlerde de Allah Teala §Oyle buyurur: <<Soyundan ge
Ienlere kitab ve peygamberlik verdik.» (Ankebut, 27), ((Andolsun ki 
Biz Nlih'u ve ibrahim'i gonderdik. Peygamberligi de, kita·bi da onla
rm soyuna verdik.» (Hadid, 26), «i§te bunlar All~'m kendilerine ni
metler verdigi peygamberlerden Adem'in soyundan, NUh ile beraber 
(.gemide) ta§1d1klanrmzdan ve ibrahim ile ismail'in neslinden, hida
ye'te erdirdigimiz ve sec;tigimiz kimselerdendir. Hahman'm ayetleri on
lara okundugu zaman aglayarak secdeye kapamrlardi.» (Meryem, 58). 
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Allah Teala : ccOnun soyundan Davud'u, SUleyman'L.. hidayete 
erdirdik.» huyurmaktadlr. Buradaki zamir ccNllh»a donebilir. Zira zik- . 
redilenlerih en y_a'klm odur. Bu, a\!Ik olup ibn Cerir bu golii§u tercih 
etmi§tir. Bunda 'bir kapallhk da yoktur. Ayetin bahis mevzuu ettigi 
!obrahim'e donmesi ise daha gfrzeldir. Fakat bu durumda Lut'un duru
mu mii§kildir. Qiinku o, ibrahim'in soyundan olmay1p karde§i Maran 
ibn Azer'in ogludur. Ancak burada onun ziirriyyetine taglib yoluyla 
dahil edilmi§tir, denebilir. Nitekim ba§ka bir ayette : ccYoksa Ya'kllb'a · 
oliim geldiginde siz orada m1yd1mz? Hani o ogullarma: Benden sonra 
neye ibadet edeceksiniz? demi§ti. Onlar da : Senin ilah'ma ve atala
rm ihrahim'in, ishak'1n tek ilah1 olan Allah'a ibadet edecegiz. Ve biz 
O'na teslim olmU§UZ, demi§lerdi.» fBakara, 133) buyurulmaktadlr. 
Halbuki Ismail, onun amcas1d1r. TagUb yoluyla babalan i\!ine girmi§
tir. isa'nm i•brahim veya diger kanaata gore, Nuh'un z:iirriyyeti i\!in
de ziikredilmesi ise k1zlarm \!OCuklarmm, lti§inin ziirriyetine dahil edil
digine delalet eder. Zira isa (a.s.), Ibrahim (a.s.) e ancak annesi ile nis
bet edilebilir. Qiinkii onun bwbas1 yoktur. ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Sehl ibn Yahya'nm .. . Ebu Havb •Ibn E~bu'l-Esved'den rivayetinde, o §Oyle 
demi§tir: Haccac, Yahya ibn Y.a'mer'e (birini) gonderip §Oyle demi§: 
Bana ula§tigma gore; sen, Hasan ve Hiiseyin'in Hz. Peygamber (s.a.) in 
ziirriyetinden oldugunu iddia ediyormU§Sun. Bunu, Allah'm kitabmda 
m1 lbuluyorsun? Ben onu ba§mdan sonuna kadar okudum, bulama
dlm. Q da §oyle cevab vermi§ : En'am suresini okumadm mt? <<Onun 
soyundan Davud'u, SUieyman'1. .. hidayete erdirdik ... Yahya'yi, isa'y1 
da.» 0: Evet, okudum, deyince; babas1 olmad1g1 halde isa, ihramm'in 
ziirriyetlinden degil midir? diy4:l sormu§ ve Haccac da : Dogru soyledin, 
demi§.. Bu sebeple ki§i, zfrrriyetine bir vasiyyet ettiginde, vak1f yaptl
gmda onlara bir §ey hibe ettiginde 1nzlann \!OCuklan bunlara dahil
dir. Ama ki§i, ogullarma verdiginde veya onlara vak1fda bulundugun
da bu, sadece kendi, sullbfrnden olan ogullanna ve ogullannm ogulla
nna aittir. Diger baZilan ·ise; 'klzlarm ogullan da bunlara dahildir, 
diyerek Buhari'nin Sahih'indeki §U hadisi delil getirirler : Allah Ra-

. sulu (s.a.) Hz. Ali'nin oglu Hasan i~in : Bu oglum, Seyyiddir. Allah 
Teala'mn onunla miislfrmanlardan iki biiyiik ziimrenin aras1m diizel
tecegini umanm, buyurmu§ ve onu ccogul» olarak :isdmlendirmi§tir ki, 
bu da onun ogullan i\!ine dahil olduguna delalet eder. D.iger bazilan 
ise bunun mecaz oldugunu soylemi§lerdir. . 

Allah Teala : ccOrulanJ?. brubalanndan ziirriyyetlerinden, karde§le
rinden kimini de.» buyurup usul ve fiirulanm, onlann tabakalarmdan 
olanlan, onlann tamamtmn genel vasfmm hi?ayet ve se\!ilme oldu
gunu zikret~tlr. Bunun i~in de : ccOnlan s~tik ve onlan dosdogru 
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bir yola ilettik.» buyurmu§tur. Sonra Allah Tea.la §oyle buyurur: 
«l.§te bu, Allah'm hidayetidir ki, kullanndan diledigini onunla hida
yete erdirir.» Biitiin bunlar, Allah'm onlara bir tevfiki ve onlan hida
yete erdirmesd. ile meydana gelmi§tir. «Eger onlar da §irk kO§Salardi, 
yapageldikleri §eyler bo§a g1kard1.» buyurarak; §irkin ne kadar a~r 
ve ona karl§mamn ne kadar buyiik bir §ey oldugu belirtilmi§tir. Ba§ka 
bir ayette de : «Andolsun ki; sana da, senden oncekilere de §oyle vah
yolunm~tur : Eger Allah'a ortak kO§arsan §iiphesiz amellerin bo§a 
gider ... » (Ziimer, 65) buyuruluyor ki bu, bir §arttan ibarettir. ~art; 
ise onun vuku bulmasmm cevazm1 gerektirmez. Nitekim b~ka ayet
lerde de bu ka:bilden olmak uzere §6yle buyrulur : «De ki : Eger Rah
man'm gocugu olsaydl; kuHuk edenlerin ilki ben olurdum.» (Zuhruf, 
81), «Eger bir eglence edinmek isteseydik, elbette onu ke:ndi katimiz
dan edinirdik. Fakat asia edinmedik.n (Enbiya, 17), cc~ayet Allah, go
cuk edinmek isteseydi; yaratlklanndan diledigini segerdi. 0, ('bun
dan) munezzehtir. 0, tek, giicu her§eye yeten bir Allah'tir.» (Ziimer, 
4). 

Allah Teala buyuruyor ki : ccOnlar, (kullara merhamet olmak iize
re ve yarat1klara lutfumuz olarak) kendilerine kitab, hikmet ve pey
gamberlik verd~lerimizdir. ~imdi bunlar, onlan (veya peygambedigd) 
tan1may1p da kufrederlerse ... >> Buradaki zamirin kita:b; . hikmet ve 
peygamberlige irca1 da mumkiindur. 

cc·~imdi bunlar ... >> ayetinde Me'kke halkmm kasdedildigini ibn Ab
bas, Said ibn el-Miiseyyeb, Dahhak, Katade ve Suddi soylemi§lerdir. 
Allah Teala buyuruyor ki: «Biz, onu inkar etmeyen bir kavmi buna 
vekil kilmi§Izdir.>> Kurey§'ten ve onla.nn di§mdaki yeryiizu halkmdan 
Arap, Acem, Kitab ehli ve diger dinlerden bu nimetleri !inkar edenler 
g1karsa; i§te Biz, onu inkar etmeyen bir diger kavmi buna vekil kilml
§Izdir. Ki bunlar muhacirler, aruar ve kwamet gfiniine kadar onlara 
t3Jbi olanlardlr. Bunlar «Onu inkar etmeyenlerdir.» Ondan hi\!bir §eyi 
inkar etmezler, ondan bir harfi bile geri gevirmezler. Muhkemi ve mu~ 
te§abihi ile biitfuliine inamrlar. Allah Teala nimeti, keremi ve ihsam 
ile bizleri onlardan kusm. 

Allah Teala, 'kulu ve elgisi Muhammed (s.a.) e hitabla §oyle buyu
ruyor: cci§te bunlar (zikredilen peygamberler ile birlikte onlara ekle
nen babaJlan, ziirriyyetleri, onlara benzeyen karde§leri) Allah'm hidavet 
ettikleridir. (Onlar, hidayet ehlidir, ba§'kalan degil.) Oyleyse sen de 
onlarm hidayetine uy (ve tabi ol) .>> Bu, Allah Rasulu (s.a.) ne _.bir 
emir ise; elbette iimmeti de bu husftsta onun koydugu kanunlarda ve 
emrettiklerinde kendisine tabidirler. Bu ayetin tefsirinde Buhari der 
ki: Bize ibrahim ibn Musa'nm ... Miicahid'den rivayetine gore; o, 'ibn 
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Abbas'a: Sad'da secde var rm? diye sormU§. ibn Abbas evet deyip ccVe 
Biz ona ishak'l ve Ya'kub'u ihsan ettik ... Sen de onlarm hidayetine 
uy.» ayetihi okumU§ ve: 0 da onlardand1r, derni§. Yezid ibn HarU.n, 
Muhammed ibn Ubeyd ve Sehl ibn Yilsuf ... Miicahid'den rivayetle 
§U fazlruhg1 getirirler: Mucahid demi§ ki: ibn Abbas'a sordugumda, 
peygamberimiz (s.a.) onlara uymakla emredilenlerdendir, diye cevab 
verdi. 

Allah Teala : ((Ben buna kar§l (bu Kur'an'1 size tebligimden dolaYl) 
sizden hiQbir ucret istemem. Bu, ancak alemler ic;in bir oguttiir.» bu
yuruyor ki, onlar bunu dii§iinurler de korlutkten hidayete, sap1khktan 
dogru yola ve kufiirden imana donerler. 

91 - Allah; hic;bir insana bir ~ey indirmedi, demekle; 
Allah'!, ~anlila yar~Ir ~ekilde taruyamadilar. De ki : Mli
sa'nin insanlara bir nur ve hidayet olmak iizere getirdigi 
ve-sizin de parc;a parc;a kag1tlar haline koyup ac;Ikladigt
ruz, c;ogunu da gizlediginiz o kitabi kirh indirdi? Sizin de. 
atalanmzm da bilmediginiz -~eyler size ogretilmi~tir. «Al
lah» de, sonra onlarr b1rak da, dald1klan sap1khkta oyna
yadursunlar. 

92 - Sehirlerin anas1 ile c;evresindekileri uyaras1n di
ye sana indirdigimiz i~te bu kitab, mubArektir. Ve kendi- . 
sinden once~ileri dogrulayiCidir. Ahirete inananlar buna 
da inan1rlar. Ve onlar namazlanna da devam ederler. 
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Allah'1 Geregmce Takdir Edemediler 

Allah Tea.la ·buyuruyor ki : Allah'l gerektig'i §ekilde ta'zim etme
diler. Zira onl'ar, Allah'm kendilerine gonderdi~i el~ilerini yalanla.mi§
lardlr. ibn Abbas, Miicahid ve Abdullah i-bn Kesir bu ayetin Kuren 
hakkmda nazil oldugunu soylemi§ler ve ibn Cerir bu gorii§ii tercih et
mi§tir. Yahudilerden bir grup hakkmda, Yahudilerden Finhas hakkm
da ve Malik ibn Sayf hakkmda nazi! oldugu da s5ylenmi§tir. Allah 
Teala : «Allah hi<;lbir insana bir §ey indirmedi, dediler.» buyuruyor ki; 
yukarda zi•kredilen niizw sebeplerinden birincisi daha kuvvetlidir. Zira 
ayet, . Mekke'de nazil olmu§tur. Yahudiler, g6kten kitab indirilmesini 
inkar etmemektedirler. Halbuki Kurey§ -ve biitiiniiyle araplar- be
§ei-den bir elgi gonderilmesini uza:k goriiyorlardl. Nitekim Allah Teala 
b~ka ayetletde §Oyle buyurmaktad1r : «i<;lerinden birille : insanlan 
uyar ... diye vahyetmemiz insanlann tuhafma m1 gitti? ... >> (Ylinus, 2), 
.<<Onlara hidayet geldigi zaman, insanlan i.narunaktan ahkoyan; sadece: 
Allah, peygamber olarak bir be§eri mi gohde'rnl:i§tir? demeleridir. De 
ki: Eger yeryiiziinde yerle§m~ dol~an melekler. olsaydl, Biz ancalt on
lara peygam1ber olarak gokten bir melek indirirdik.» (isra, 94- 95). 
Burada da Allah Teala §Oyle buyurmaktadlr: <<Allah; hi<;bir insana bir 
§ey indirmedi, demekle Allah'1 §anma yara§Ir §ekilde tamyamadllar. 
De ki .: Mtisa'mn insanlara bir nur ve hidayet olmak iizere getirdigi. .. 
o kitrub1 kim indirdi?» Ey Muhammed, Allah katmdan herhangi bir kitab 
indirilmesini inkar edenlere; ciiz'i bir meseleyi isbat ile herkese cevab 
te§kil edecek olan §U sozleri s5yle : «MU.Sa'nm insanlara getirdigi o 
kitab1 kim indirdi?» Burada sizin ve herkesin iyi bildigi Tevrat kasde
dilmekted·ir. Muhakkak ki AHah Teala, onu imran Oglu MU.Sa'ya mii§
killerin halledilmesmde kendisiyle ayd.mlamlacak bir nur ve kendisiy
le §iiphe karanhklarmdari hidayete erilecek bir hidayet olmak iizere 
indirmi§tir. Allah Teala : <<Sizin de pa~a · pa~a ka~tlar haHne koyup 
a<;Ikladigmiz, <;ogunu da gizlediginiz ... » buyurmu§tur ki; onu yii•kle
nenler onu ellerindeki asli kit~btan yazd1klan parga par<;a kag1tlar ha
line getirmi§ler, ondakileri tahrif edip degi§tirmi§ler ve yorumlami§
lar, sonra da; bu, Aillah katrndandir, demi§lerdir. Onlar bu s5zleriyle, 
s6ylediklerinin indirilen kitabda oldugunu ileri siirmii§lerdir. Halibuki 
bunlar, Allah katmdan degHdirler. i§te bunun i<;indir ki Allah Teala : 
«Sizin de pa~a parga kag1tlar ha1ine getirip a~1kladigm1z, <;ogunu da 
gizledigi.niz ... » buyurmu§tur. Allah Teala: «Sizin de, atalanmzm da 
bilmediginiz §eyler size ogretHmi~tir.» buyuruyor ki size Kur'an'I in
diren Allah onqa size g~enlerin haberini, ne sizin ne de 'babalanmzm 
bilmemekte oldugu gelecegin hatberini ogretmi§tir. Katade bunlann, 
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ara,p mii§rikler~ oldugunu soylerken Miicahid bunun miisliimanlar hak
kmda oldugunu ifade etmi§tir. 

Allah Teala: «Allah, den buyurmaktad1r. ibn Abbas'tan rivayetle 
-Ali Ibn Ebu Talha buray1: Onu AUah indirmi§tir, de, §e'ldinde a~1kla- · 
rm§tlr. :ilbn Ahbas'm bu a~1klamas1 bu kelimenin tefsirinde taayyiin · 
etmd§ olan (dogru) a~1klamad1r. Degilse miiteahhirUn'dan bazllanmn 
royledigi gibi burada anlam sadece . «Allah, den §eklinde degildir. 

( ...... : .......... ..... .. ) 
AUah Teala: «Sonra onlan b1rak da dald1klan saplkhkta oynaya

dursunlar.n buyurmaktad1r. Sonra onlan kendilerine yakin gelinceye 
kadar bilgisizlikleri ve sap1khklan i~inde b1rak, oyalanadursunlar. Gii- · 
zel ak1betin onlara rm yoksa Allah'm mii.ttaki kullanna m1 olacagm1 
yakmda bilecekler. 

Allah Teala buyuruyor. ki : «~ehirlerin anas1 (Mekke) il.e ~evresin-
. deki (arap kabilelerini, ademogullanndan arap olsun, acem olsun diger 

topluluklan da) uyarasm diye sana indirdigimiz i§te bu kitab (Kur'an) 
miibarektir.n Allah Teala diger ayetlerde de §oyle puyurmakta<hr: «De 
ki : Ey insanlar, ·ben ger~ekten Allah'm hepiniz i~in gonderdigi pey
gamberiyim .. . >> (A'raf, 158) , «Bu Kur'an bana, sizi de ula§tlg1 kimse
leri de uyarmam i~in vahyolundu. >> (En' am, 19), «Herhangi bir giin1h 
onu inkar ederse, onun varacag1 yer ate§tir.>> (Hud, 17), «Ha'k'kl ootll
dan aYirdeden Kur'an'1, kuluna diinyalar1 uyarmak iizere indiren Allah 
yiicelerin yiicesidir.>> (Furkan, 1), «Kendilerine kitab verilenler ve ki
tabsiz iinimetlere: Siz de islam oldunuz mu? de. Eger islam olurlarsa 
dogru yola girmi§lerdir. ~ayet yiiz c;evirirlerse; sana yaJmz teblig ,et:
mek dii§er. Ve Allah kullanm gorendir.n (Al-i imran, 20). Buhari ve 
Miislim'de rivayet edilen bir hadiste Allah Rasftlii (s.a.) : Benden once 
hi~bir peygambere verilmeyen be§ §ey bana verildi, buyurm~ ve onlar 
i~1n de §Oyle demi§tir: Peygamber (benden once) kendi kavmine gon- · 
derildi. Ben ise biitiin insanlara g6nderildim. Bu sebepledir ki : «:Ahirete 
inananlar buna da inan1rlar. >> buyurulmu§tur. Ey Muhammed, Allah'a 
ve ahiret giiniine inanan herkes sana indirdigimiz mubarek kitab . 
Kur'an'a inamr. «Ve onlar namazlanna da devam ederler.>> Kendilerine 
farz kllman namazlan vakitlerinde eda eder, yerine getirirler. · 

--·--- i z A It I-----

Bilindigi gibi, biz ·bu kita:bta ifacte ettik ki; Kur'an-1 Kerim; tev
hid, nii1biivvet ve ahireti isbat mes'elesini esas konu ittihaz etmi§tir. 
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Ve yiice Allah, ibrahim (a.s.) den bahsederken onun tevhid delilini, 
§irkin ibatll oldugunun ishatm1 zi'krettigini ve yi.ice Alla:h'm da hu de
lili a~rk §ekilde ta:krir ettigini gorduk. Bu noktadan sonra, Allah nubuv
vet mes'elesine girmekte, nubuvvet ve risaleti inkar etmekle «Allah'1 
hakklyla takdir edemediler» buyurmakta ve ayetlerin dizili§indeki ince~ 
ligi a~Iklamaiktad1r. Bu ayette bir~ mes'ele vardlr: 

Birinci mesele : Bu ayetin «Onlar Allah'1 ha:kklyla takdir edem.e
diler.» bOliimiiniin birk~ tiirlu tefsiri yap1lmaktad1r. Mesela ibn Ab
bas bir rivayete gore; Onlar, Allah'a hakk1yla ta'zim etmediler, der
ken bir 1ba§ka rivayete gore de; onlar, Allah'm her§eye kadir olduguna 
inanmad1lar, diye ag1klami§t1r. Ebu'l-Aliye; onlar, Allah'1 haklnyla tav
sH etmediler, derken, Ahfe§ de; onlar, Allah'1 hakk1yla bilmediler, de
mi§tir. 

(. .. .... ...... ... .... ...... ) 
i'kinci Mesele : Cenab-1 Allah «Onlar, Allah'I hakkiyla takdir ede

mediler.» diye buyurarak, yahudileri anlatmca; ni\!in takdir etmedik
lerini de ·~lklami§, bunun· sebebinin onlann r<Allah hi\!bir kimseye bir 
§ey indirmedi» demeleri oldugunu beyan etmi§tir. 

Kesin olarak bilinmelidir ki; nubuvvet ve risaleti inkar eden her
kes; Allah'1 haklnyla ibilmemektedir. Bunu biraz agallm. 1 - Bi'set ve 
niibiivveti inkar eden kimse; ya Allah'm hi\! bir mahlUka herhangi bir 
yiikumlilluk yiiklemedigini veya yiikledigini soyleyecektir. !Birinci §lk 
batlld1r. Qunku ooyla bir iddia yuce All!ih'm (Ha§a) insanlara biitiin 
kotillukleri; Allah'a sovmek gibi \!irkinlikleri, O'nu layi'k olmadtgi §e
kilde tavsif etmeyi, pey.gambe:rleri ve dindarlan kii<;iik gormeyi, nimeti 
verene §Ukretmemeyi, nimetlere kotillii1kle mukabele etmeyi serbest 
b1rakttg1 neticesin1 dogurur ki, butun bunlar ba,tildir. Veyahut bu kim
se, Allah'm insanlan emir ve yasaklarla yiikiimlu ktldtgrm kabul ede
cektir. i§te burada · bir tebligci ve ~Iklayici gerekmektedir ki, bu da 
peygamberdir. 

Eger denilirse: Yaptlmasi gereken gorevleri yapmakta, \!irkin ~Y-
lerden ka\!makta kJnl kafi degil midir? · 

Biz de deriz : -Bir an i\!in- sizin dediginiz gibi oldugunu farzet
~ek bile; peyga:mberlerin li:samyla gelen dini tamtmalarla akli tamt
mal,ari te'kid etmenin hi~ bir manii yoktur. GOruluyor ki; ·ahiret ve nu
buvveti i.nkar eden herkes, Allah'm hikmetini ta'netmekte, ibu ise O'nun 
s1fatm1 bilmemek olmaktad1r. BOyle bir kimse ic;!in de «Onlar Allah'I 
hakk1yla takdir edemediler» ilahi fermam dogru olmaktachr. 

2 - Bir kiS~rn insanlar : Peygamberler gondermenin miimkiin ol
madigmi, c;!iinkii peygamberin 'kendisini tasdik mahiyetinde, iddiasma 
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uygun bir tarzda mucize gostermesi muhalclir, demi§lerdir. Bunlar da 
iki gruptur : 

Birinci grup: Bunlar, ali§kanhklan delmenin (hark el-ade), ka
nunlann aki§Imn hilafma bir §ey icad etmenin miimkiin olma<hgm1 
iddia etmektedirler. 

ikinci grup: Bunlar ise ah§kanhklan delmenin miimkiin oldugu
nu kabul etmekle birlikte, bu olaylarm peygamberlik iddia eden 'kim~ 
senin (iddiasmda) dogru olduguna delalet etmeyecegini soylemektedir
ler. Her iki grubun telakkisi de Cenab-1 Allah'm kudretinde eksiklik 
oldugunu soyleyerek, kiic;iiltmeyi gerektirir. 

Birinci gruba ceyab1m1z : Cisimlerin birbirinin benzeri oldugu, bir 
.§ey ic;in miimkiin olamn benzeri §ey i'c;in de miimkiin oldugu bir vakia
dlr. Binaenaleyh, giine§ ve aym cismi parc;alanma ve aynlmaya ka
bildir. 

f}ayet : Allah Teala buna kadir degildir derse•k; bu, O'na acizlik 
ve gii~siizliik isnad etmek olur. Allah'1 boyle tavsif edenin «AUah'I 
hakk1yla takdir edemediginh soylemek dogru olur. 

f}ayet : Allah Teala buna kadirdir, diyecek olursak; bu durumda 
alden ne aym pa~alanmas1 ve ne de diger mucizelerin vaki' olmas1 
muhal olmaz. 

ikinci gruba cevab1m1z: Peygamberlik idclia eden kimsenin istegi 
amnda ah§Ilanla.ra aykm (harikulade) i§lerin vukuu; onlarm dogru
luguna delruet eder. Bu husU.S, usul kitablannda goriildiigii iizere yine 
ac;1k bir ha:kikattlr. 0 halde, bi'set ve niibiivveti inkar eden herkes, yiice 
Allah'! acizlikle nitelemektedir. Ve ·boyle davranan herkes, I<Allah'l hak
klyla takdir edememi§tir.n 

3 - Bu alernin sonradan meydana geldigi sabit olduguna gore, kai
natm sonradan olmas1; kainatm ilahmm Kadir, Alim ve Hakim oldu
guna, biitiin mahlU:katm O'nun kullari ve Allah'm istisnas1z hepsinin 
sahibi ve maliki olduguna delaJet eder. Kendisine itaat edilen malikin, 
emir ve yasag1, kuUarma yiikledigi teklifleri, kendisine itaat edilmesi
ne kar§Ihk verecegi miikafati, kar§I gelirun.esine mukabil verecegi ce
zasi ve tehdidi olmas1 gerektigini gosterir. Bu gereklilik, tam ve 'kamil 
manada ancak peygamber ve kitab gondermekle yerine getirilebilir. 
Bunu inkar eden herkes, yiice Allah'm 'kendisine itaat edilen bir malik 
oldugunu inkar etrni§ olur. Bu inan9ta olan kimse ise ((Allah'! hakk1yla 
takdir edememi§n demektir. Oyleyse nAllah hie; bir 'kimseye her hangi 
bir §eY inclirmemi§tirn diyen kimse ccAllah'm kadrini hakl{lyla takdir 
etmemi§tir.» (Fa:hreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIII, 72- 74) . 

-oOo----
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93- Allah'a kar~1 yalan uydurandan, yahut kendi
sine hi<;bir ~ey vahyedilmemi~ken; bana da vahyolundu, 
diyenden ve Allah'm indirdigi gibi ben de indirecegim, di
yend@n daha zalim kimdir? Bir gorseydin; o zalimler can 
c;:eki~irlerken melekler de ellerini uzatm1~: Can verip bu
giin Allah'a kar~l hakSIZ yere soylediklerinizden ve O'nun 
ayetlerine biiyiikliik taslamaniZdan otiirii horluk azabl ile 
cezalandinlacakSmiZ, derken. 

94 - Andqlsun ki siz; ilk defa yarattlgimiz gibi, ya
payalruz ve teker teker huzurumuza geldiniz. Ve size ver
dig'imiz ~eyleri ard1n1zd.a biraktlniz. Hani, ortaklarm1z ol
dugunu sandi~n1z ~efaatc;:Ilarmizi da beraberinizde gor
miiyoruz. Andolsun ki; aran1zdaki baglar artlk kopmu~
tur. Ortak sandiklann1z da sizden kaybolup gitmi~tir. 

Oliim DO§eginde Zruimler 

Allah Teala: uAllah'a kaq1 yalan uydurandan .. . daha zalim kim
dir?>> 'buyuruyor. Allah'a kar§l yalan uydurarak O'nun i~in ortak veya 
~ocuk kabul edenden, veya Allah Teala gondermedigi halde Allah'm 
kendisini insanlara gonderdigini ileri siirenden daha zalim hi~ kimse 
yoktur. Bu sebepledir ki Allah Teala: uYahut kendisine hi~bir §ey 
vahyedilmemi§ken; bana da vahyolundu diyengen ... daha zalim kim-
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dir?» buyunnu§tur. ikrime ve Katade bu ayetin Miiseylime el-Kezzab 
hakkmda nazil oldugunu soylemi§lerdiro 

Allah Teala : «Allah'm indird.igi gibi ben de indirecegim, diyen
den daha zalim 'kimdir?)) buyunnaktad1r ki; uydurdugu soz ile Allah 
Teala katmdan gelen vahye kar§l ~1kac-agm1 ileri siirenden daha zalim 
kim olabilir? Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle buyurur : «Ayetlerimiz 
onlara okundugu zaman; i§ittik, istersek biz de bunun benzerini soy
leriz .. 0 demi§lerdi. )) (Enfal, 31) . Allah Teala : «Bir gorseydin, o zalim-

. ler can ~eki§irlerkerr (can ~eki§me, can ~eki§menin §iddet, zahmet ve 
sikmtiSl i~indelerken) m~lekler de ellerini (onlara vurara!k) uzatmi§ 
iken .. o)) buyurmaktadi

0
ro Ba§ka ayetlerde de Allah Teala §6yle buytir

maktadlr: ((Beni oldiinnek i~in elini bana uzatlrsan .. o)) (Maide, 28), 
<•Kotiiliikle ellerini ve dillerini uzat1rla_ro )) (Miimtehine, 2) 0 Dahhak ve 
Ebu S3.1ih bu ayetteki ((Melekler de ellerini uzatml§ .. o)) k1Sm1m <<Onlara 
azab ile ellerini uzatmi§o 0 ,)) §eklinde tefsir etmi§tir. Nitekim ba§ka bir 
ayette de Allah Teala §6yle buyurur : «Bir gorseydin sen, hani melek
ler kiifredenlerin canlanm allrken yiizlerine ve arkalarma vuruyor
lardu (Enfal, 50). flu sebepledir ki Allah Teala : <(Melekler de ellerini 
uzatmi§ .. : l) buyurmu§turo Melekler onlara ellerini vunnakla uzatnn§
lardlr ki, ruhlan cesedlerinden ~Iksm. Bunun i~in onlara : Can verin, 
derler. Kafirin oliim zamam geldiginde melekler kendisine azab1, cezap, 
zincir ve bukag1lan, cehennem ve · kaynar sulan, Rahm.an ve Rahim 
olan Allah'm ofkesini miijdelerlero Ruhu cesedine d$hr, kar§I gelir v~ 
C(Ikmak istemez. Melekler, n1hlan cesedlerinden ~Ikmcaya kadar on
lara vurur ve §Oyle· derler : Can verin, bu giin Allah'a kar§I haks1z 
yere ooylediklerinizden ° ve O'nun ayetlerine biiyiikliik taslama.ri1zdan 
otiirii, . horluk aza·bl ile cezalandmlacaksmlZ. Nasllki siz, Allah·a kar§I 
yalanlar uydunnu§, Allah'm ayetlerine uymak ve O'nun el~ilerine 

boyun egmekten biiytiklenmi§Seniz, aym §ekilde bugiin sonsuz qere
cede horluk ve hakarete dil!;ar kalacaksm1z. Gerek mii'minin ve ge- · 
rekse kafirin oliim halinin nrunl olac9.gma dair bir ~ok hadis varid ol
m~tur ki bunlar: «Allah'a inananlan diinya hay~tmda ve aiurette 
saglam bir sOZ iizerinde tutar. )) (ibrahim, 27) ayetinde anlatllffil§tlro , 

. ibn Merduyeh burada Dahhak'dan, ibn Abbas'tan merfu'. olarak garlb 
ve uzun bir hadis zikretmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Tealao: ((Andolsun ki siz; ilk defa yarattl~m1z gibi; ·yapa
yalmz ve teker teker huzurumuza geldiniz.>> buyuruyor ki bu; onlar 
Allah'm huzuruna dondtiriildiiklerinde kendilerine soylenecektir. Nite
kim ba.§ka bir ayette §oyle buyurulmaktadir : t<Saflar halinde Rabbma 
sunulduklannda, onlara : Andolsun ki sizi ilk kez yarattlg1m1z gibi Bize 
geldiniz, denilecekti:ron (Kehf, 48). 



2736 iBN KESiR (Cuz: 7; Sure: 6 

Allah Tea.la buyuruyor ki: «Ve size verdigimiz §eyleri (diinya ha
yatmda iken kazandiginiZ mallan ve nimetleri) arduuzda blraktlmz.>, 
Sahih bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : 

" 'YI. , ,, "I , \:.' , ., .f.,, •.,,, .• 
~~ ~ :ll·j '~ 1_;.; ~ > ~r, J '~li ~J....Li J\ 

«Ademoglu; mallm, mahm, der. Halbuki senin yeyip bitirdigin, 
giyip eskittigin ve tasaddukta <bulunup r~ec;irdiklerinden ba§ka maim 
yoktur. Bundan gaynsi gidici ve insanlan terkedicidir. Hasan el-Basri: 
K1yamet giinii, .Ademoglu bir kuzu gibi getirilir. Allah TeaJa; topladik
lann nerede? diye sorar. 0 da; ey Rabb1m, topladlm ve oldugundan 
daha ··bol halde b1raktlm, diye cevab verir. Allah Tea.la; kendin i<;in 
onden gondeixiigin nerede? buyurur ve o, onden hiQbir §ey gonderme
digini goriir, demi§ ve : «Andolsun ki siz; ilk defa yaratt1gJ.rmz gibi, ya
payalruz ve teker teker huzurumuza geldiniz. Ve size .verdigimiz §ey
leri, ard1mzda b1mktm1z.>> ayetini okumu§tur. Bunu, ibn E-bu Hatim 
rivayet eder. 

Allah Teala'nm : «Hani, ortaklanmz oldugunu iddia ettiginiz §e
faa~IlarmlZI beraberinizde gormiiyorum>> sozu; onlar·l bir azarlama 
ve diinyada iken hayatlarmda ve ote diinyalarmda -ki §ayet varsa
kendilerine menfaat verecekleri zanmyla e§ler, putlar edimp.elerinden 
dolayi onlan bir su<;lamadan ibarettir. K1yamet giinii olunca sebepler· 
kesilir, sap1khk uzakla§IP gider ve edegeldikleri iftiralar onlardan ay
nhp kaybolur da, Allah Teala biitiin yaratlklann gozleri oniinde onlara: 
«Benim ortag1m olduklanm ileri siirdiikleriniz nerede?n (Kasas, 62) 

. diye seslenir. Onlara : «Nerededir Allah'tan ba§ka taphklanmz? Size 
yard1m ediyorlar m1? Veya kendilerine yard1mlan dok~uyor mu?>> 
(~uara, 92- 93) da denecektir. Bu sebepledir ki, burada da: 11Hani, 
ortaklanmz oldugunu sand1gm1z (ibadette, kendilerine ibadeti hak et
mede sizin iistiiniizde paylan ola.n) §efaa~IlarmlZl da beraberinizde 
gormiiyorum.>> buyurmu§tur. 

Sonra Allah Teala: «Andolsun ki araruzdaki baglar artlk kopmu§
tur.n buyuruyor. Buradaki ( ~ ) merfu' olarak okunmu§tur ki, 
bOylece anlam ccAndolsun ki sizin i!jleriniz kopmU§, dagllrm§tlr.)) §ek
loinde olacaktlr. Mensub olarak da okunmu§tur. Bu durutnda anlam 
§Oyle olacaktlr : c<Andolsun ki aramzdaki baglar, sebepler ve vesileler 
kopmu§tur. Ortak sandlklanmz (putlara baglanan iimitleriniz) da siz
den kaybolup gitmi§tir.>> Nitekim Allah· Teala b~ka ayetlerde de §6yle 

l 

~ 
1 
1 
) 

a 
r 
§ 

a 
b 
t : 
0 

It 
N 
d 
h 

k: 
le 
d( 
la 
la 
dl 
y~ 

m 
kE 
tii 
kl 
hr 
lul 
m: 
le1 
Sii 

dll 
ka 
ar 



En'am, 93-94) HADlSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiR.i 2737 

buyurmaktadir : «0 zaman uyulanlar, uyanlardan uzakla§mi§ ve azab1 
gormu§ oldular. A~lanndaki biitiin baglar kopmu§tur. Uyanlar dedi
ler ki: Bizim i\!in (diinyaya) bir donii~ olsayd1 da, (§imdi) bizden uzak
la§tiklan gibi, biz de onlardan uzakla§saydlk.» Boylece onlann butiin 
yapt1klanm, Allah hasretler halinde kendilerine gO.sterecektir. Ve onlar 
ate§ten ~1kacak degillerdir.l) (Bakara, 166- 167), <<Sur'a iiflendigi za
man, o giin aralarmdaki soy yakmhgt fayda vermez, birl:>irlerine bir 
§ey soramazlar. l> (Mii'minftn, 101), <<Diinya hayatmda Allah'I b1rak1p 
aramzda putlan dostluk vesilesi kildiruz. Sonra da k1yamet giiniinde 
birbirinize kiifreder ve kar§Ihkh la'net okursunuz. Varacagm1z yer ate§
tir. Yardrmc1Ianruz da yoktur.» (Ankebut., 25), «Denir ki : KO§tugunuz 
ortaklanruz1 ~agmn. Onlan ~agmrlar ama kendilerine cevab veremez
ler.» (Kasas, 64), <<Ve onlarm hepsini toplay1p sonra da §irk 'ko§anlara: 
Nerede iddia ettiginiz ortaklanmz? diyecegimiz giin . .. yalan yere uy
durduklan kendilerinden nas1I kayl:>oluverdi? >J (E_n'am, 22- 24). Bu 
hust1staki ayetler ge~ekten pek ~oktur. 

- ------- i Z A H I - ---- --

ikinci mesele : Bu ayet, k1yamet ahvalini bilmede c;ok miihim bir 
kanunu kapsamaktad1r. insan nefsi bu bedene ili§mi§tir, dogru bilgi
leri, giizel ahlakl edinmede beden, n1ha bir alet olmU§tUr. Nefis; be
deni terkettiginde, bu iki ihtiyacm1 kar§Ilayamadigmda ac1s1 ve zarar
lari biiyiik olur. Mesela bu alet, bedende bulundugu zaman insan onun
la ebedi saadeti kazanabilir. Onu yitirdigi ve onu bozup faydalanma
digi zaman ise mahvolur. Ayetin ba§mdaki: <<Andolsun ki, sizi ilk defa 
yarattigimiz gibi, yine teker teker Bize geleceksiniz .. » ooliimiinden 
maksad budur. Bu nefis '§U ibeden denen aletle ruhani bir saadet ve 
kemal kazanmak bir yana, bir tak1m kotii i§ler yaprm§tlr. ~oyle ki, bii
tiin omriinu mal ve mevki ugruna, bunlara olan h1rsm1 artirmak, a§
kmi gii\!lendirmek ve gereklerini elde etmek i~ln tiiketmi§tir. insan, as
lmda cismani alemden ruhani aleme gitmekte olan bir varhk oldugu 
halde ,bu zavalh durumu tersine c;evirmi'§, ruhani maksadlardan cis
mani aleme yonelmeye koyulmu§, as1l gayesini unutmu§, bedeni zevk
lerle kendini aldatmi§tlr. Oldiigiinde, istesin veya istemesin, durum ter
sine donmekte, cismani alemden ruh:lni aleme yolculuk ba§lamakta
dir. Elde etmek ic;in omriinu tiikettigi mallar arkasmda kalmi§tlr. Ar
kada kalan bir §eyden faydalanmak ise miimkiin degildir. Bu adam mali 
arkasmda uzaklarda, ona donmii§ ama faydalanarmyor, onun i~in 

Tefsir, C. VI F. 172 
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faydasl kesik, boynu, bq1 egik bir haldeo Ne biiyiik zarar, ac1 ve kedero oo 
i§te A.yetin ikinci §lkkmda «size verip te hayaline daldll'rllguruz §eyleTi 
arkanlZda hirakacaksmizo o 0)) ciimlesinden murad buduro Bu da g;Osteri
yor ki; insanm kuarup ta hayra sarfetmedigi her maim durumu yiice 
Al18ih'm bu ayette zikrettigi gibidiro Halbuki insan mahm Allah'm 
emirlerine itaat ve hiirmet, mahlUkatma· ac1ma ifade eden yerlere har
casa; onu arkasmda birakmi§ olmaz aksine onu ileriye takdim etmi§ 

- oluro Nitekim Allah ';re8.la ccNefisleriniz ic;in takdim etmi§ oldugunuz 
ha.yn Allah kartmda bulursuriuz)) buyurmaktadiro Sonra, ibu zavallllar 
bat1l dinleri ve bozuk mezhebleri desteklemekle kendilerini yoruyor ve 
zannediyorlar ki; ahiret -yurduna vard1klannda bundan fayda gorecek
lero Ancak: oraya vanp ta o yolda.kilerin d~tiigu §iddetli ve siireldi 
azab1 goriince ibir c;ok yonden ac1 c;ekmeye ba§hyorlaro Mesela pi§man
hk ac1Sl : Elindekini, nas1l olup ta oyle esaretine, biiyiik belalara katla
narak kendisinden ancak az·ab ve esaret dogacak olan §eyleri elde et
mek ~c;in harcadl~mm ac1SI ve piflnanhgL Mesela; mahcubiyetten do
gan ac1 : Diinyada iken inand1g1 §eylerin, apac;1k ibirer cehalet ve sa
ptkhk oldugunu ac;tk sec;ik gormek. Mesela; biiyiik bir istekle birlikte 
§iddetli bir iimitsizlik ac1Sl. Biitiin bu hallerin, ic;inde bulunan ki§iye 
§iddetli azab ve ruhAni acllar c;ektirecegi muhakkak:t1ro Bu noktaya 
dikkatleri· c;ekmek ic;in ayet-i kerime'nin 'bu uc;uncu §lkkmda <<Hani, 
bizim orta:klanm1z sand1gm1z §efaatc;tlarmiZI da yammzda goremiyo
ruzo)) diye c;Ikl§llmakta<hro Yukandan beri durumunu ta'kib ettigimiz 
~1, hayirlar elde edebilecegi f1rsatlan kac;Irmi§, §imdi birtak1m zarar
lann husuliinu gerektirecek bir durumla kar§I kar§Iyadlro Bu durumda 
iken yine de bazi ba.lnmlardan bir umidi olsa burada ac1st ve huznu bi
razclk olsun azalacako Anca:k kesin bilmektedir ·ki ; bir kurtulU§ timidi 
yok, eksigini tamamlamak imkanstzo Burada actsi biiyiimekte, fela
keti cidden artma:ktad1ro Ayetin bu dordilncu §Ikkmda Allah Teala 
<<Andolsun, arantzdaki bag kopmu§tur 0 • 0 ) ) buyurarruk bu act hale i§aret 
etmek istemi§tiro 

Yani nefisle cesed arasmda olan o birlik arttk kesilmi§tiro Bir 
daha onu elde etmek yoko i§te bu hakikat derecelerine vaktf oldugu
muzda, saplklann ahvAlini bundan daha iyi bir t arzda ac;rkl·amamn 
mumkun olamayacag1m ac;lkc;a goruyoruzo . (F'ahreddin RAzi, Mefatih 
el-Oayb, XIII, 88- 90) o 
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95 - Muhakkak ki Allah; taneyi ve Qekirdegi yara
tanc:hr. bluden diriyi <;lkanr, diriden de oluyu v1karand1r. 
i§te Allah budur. N as1l olup da yuz Qeviriyorsunuz? 

96 - Sabah1 yanp Qikarandir. Geceyi bir suklin, gu
ne§i ve ay1 da vakit ol<;lisu kllmi§tlr. i§te bu; Aziz, Alim ola· 
n1n takdiridir. 

97 - 0' dur, ylld1zlan yaratnn§ olan, karan1n ve de
nizin karanhklannda onla.rla yol bulasiniz diye. Ayetle
rimizi bilen bir kavim iQin uzun uzad1ya a<;Ikladik. 

Tane ve Qekirdek 

Allah Tea.Ia; tane ve 9ekirdegi yarattlgmt haber vermektedir. Ta
neyi toprakta yarar ve 9e§itli stmflar halinde . ekinler biter. Degi§ik 
§ekil, renk ve tatlarda meyveler 9ekirdekten 91kar. Bu sebepledir ki : 
«Muhakkak ki Allah taneyi ve ~ekirdegi yaratandtr.>> ayetini «Oliiden 
diriyi 91kanr.» ayetiyle ru;tklann§ttr. Diri olan bitkileri, canstz Olii gibi 
olan tane ve 9ekirdekten 91kanr. Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle 
buyurur : «Olii toprak, onlar i~in bir delildir. Biz onu dirilttik ve on
dan taneler 9lkard1k. I§te ondan yemektedirler... Kendi nefislerinden 
ve daha bilmedikleri ~ylerden biitiin 9iftleri yaratam tenzih ederiz.» 
(Yasin, 33- 36) . 

Bunu, birbirine yakm manalarda olmak iizere bir~ok ibarelerle 
ifade etmi§Ierdir. Kimileri : Tavugu yumurtadan, yumurtayt tavuk
tan 9rkanr, derken; baztlan : Salih 90cugu. kafirden, kafiri de salihten 

. c;Ikar1T, d~mi§ler ve bunlarm dl§Inda ayetin ic;erdigi daha ba§ka ibare
ler de serdetmi.§lerdir. Allah Teala buyuruyor ki : «I§te Allah budur. 
(Bu §eyleri yapan, ortag1 olmayan tek bir Allah'tlr). Nastl olup ta 
(hak'tan) yiiz9eviriyorlar (battla yoneliyor ve Allah lie birlikte O'ndan 
ba§kasma nas1l i'badet ediyorlar.) «0, sabahl yanp ~l'karandtr. Geceyi 
bir siikun ktlml§tlr. Aydmhgt ve karanhgt yaratandtr. Nit~kim bu su-
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renin b~mda da: «Karanllklan ve aydmhg1 var eden ... n (En'am, 1) 
buyurrriu§tur~ Allah Teala gecenin karanllgmi, sabahm aydmllgmdan 
~lkanp aymr da varhklar aydmlamr, ufuk nurlamr, karanhklar dagi-

. hr; gece, karanhklanm giderir, gunduz I§Ik ve aydmllgmi getirir. Nite
kim b~ka bir ayette §oyle buyurma'ktadir : ccGunduzu durmaaan kova
layan gece ile biiriir.n (A' rat, 54). Allah Teala burada hukumranhgma 
ve azametinin kemaline delalet eden muhtelif ve zit §eyleri yaratma
daki kudretini a~lklamakta, beyan etmektedir. Sabah1 yanp \!Ikaran 
oldugunu zikredip lbuna ccGeceyi bir sukun ( e§yamn 'kendisinde suklln 
buldugu bir karanhk) kilmi§tlr.n sozuyle nmkabelede bulunmaktadlr. 
Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle huyurur : ((Andolsun; kU§lUk va:ktine ve 
sukllna erdiginde geceye ... >> (Duha, 1- 2), ccAndolsun, a\!Iga c;lkardigm
da gunduze, onu ortup burudugunde geceye.» (~ems, 3- 4). Suheyb 
er-Ruhi ~ok uykusuz kalmasmdan dolaYJ kendisine c;Iki§an hammma 
§Oyle demi§: Suheyb di§mdakilere Allah Teala geceyi bir sukun kil
mi§tlr. Suheyb'e cennet zikredildiginde §evki artar, ate§ kendisine zik
redildiginde ise uykusu ka~ar. Bunu ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : ccGune§i ve ay1 da va:kit ol\!iisu kilmi§tir.» !buyuru
yor ki, bu ikisi kanunla§rm§, ol~Ulu bir hesaba gore yuriirler. Degi§mez 
ve sapmazlar. Bila;kis onlardan her birinin yaz ve ki§ girecekleri men
ziller, duraklar vard1r. Buna gore·; gece ve giinduz uzar ve k1sallr. Nite
kim A:llah Teala, ba§ka ayetlerde §oyle buyurmaktadir : «Gune§i I§Ik, 
ay1 nllr yapan, aya konak yerleri duzenleyen O'dur.» (Yunus, 5), 
ccGiine§e, aya ula§ma:k dii§mez. Gece de gunduzu gec;ecek degildir. 
Herbirisi bir yoriingecte yuzerler.n (Yasin, 40), ccGune§, ay ve yildizlar 
O'nun emri ile miisahhar kilmmi§lardir.» (A'raf, 54). 

Allah Teala: cci§te bu; Aziz, Alim olamn takdiridir.» buyuruyor 
ki, bunlann hepsi kar§I konulamayan, aksi bulunmayan, Aziz, olan, 
Allah'm her §eyi bilen, yerde ve gokte zerre ag1rhgmda bir §ey bile 
bilgisinden gizlenemeyen Allah'm takdiri ile cereyan etmektedir. Qogu 
kere Allah Teala geceyi ve giinduzu, gune§i ve ay1 yaratmasm1 zikret
tiginde sozu izzet ve ilimle bitirmektedir. Nitekim : ccGece de onlar ic;in 
bir delildir, gunduzu ondan s1ymnz da karanlrkta kahverirler. Gune§ 
de yorungesinde yuruyiip gider. Bu; Aziz, Alim'in olc;iisudur.n (Yasin, 
37- 38) ayetinde durum bOyledir. Secde suresiri.in ba§mda gokleri, yeri 
ve bunlardakileri yaratmasmt zikrettiginde ise: ccBiz diinya semasm1 
I§I1klarla donatt1k, koruduk. i§te bu; Alim, Aziz'in takdiridir.n (Fussilet, 
12) buyurmu§tur. Allah Teala : ccO'dur ylld1zlan yaratmi§ olan, kara
nm ve denizin karanhklannda onlarla yol bulasm1z diye.» buyuruyor 
ki; seleften birisi §Oyle der : Bu yildizlar hakkmda §U uc;iin di§mda 
inanc1 alan hata etmi§ ve Allah'a yalan uydurmu§.tur: Allah Teala 
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onlan gok 1~m bir siis, §eytanlar i~in bir ta§ (veya ta§lama) olarak, 
karanm ve denizin karanllklannda onlarla yol bulunsun diye yaratrnl§
tlr. Allah Teala buyuruyor ki: <c.Ayetlerimizi bilen bir kavim i~in uzun 
uzad1ya a~lkladlk. ll ki onlar akll etsinler (dfuji.insunler) , hakk1 bilsin
ler ve batlldan uzakla§Smlar. 

---'--- i Z A HI-----

<1~i.iphesiz Allah, tohumu ve ~ekirdegi yaran, oli.iden diri, diriden 
oli.i r;lkarandir.ll 

Bu ayet-i kerirne'de bir~ mesele vard1r : 
Birinci Mesele: Cenab-I Allah once tevhid kouusunu, bunu ta'ki

ben ni.ibi.ivvet rneselesini a~lklad1ktan sonra, bu temel rneselenin baz1 
teferruatmdan bahsetmi§ti. ~irndi bu ayette de akli, nakli ve felsefi 
bi.iti.in bahislerden as1l gayenin, Allah Teala'y1 zati, Sifatl ve fiilleri ile 
bilmek olduguna dikkati ~ekrnek i~in yaratiCmm varhgma, ilirn, hikrnet 
ve kudretinin iistiinli.igi.ine delalet eden delilleri serdetmeye ba§llyor. 
«Tohurnu ve ~ekirdegi yaran)) kavlinin tefsirinde iki go~ vard1r: 

1) Bu, i·bn Abbas'm rivayeti olup Dahha.:k ve Mukatil'in de · gori.i
§tidi.ir: «Tohurnu ve ~ekirdegi yaranll, tohum ve ~ekirdegi yaratan de
mektir. 

( ... ; .. .. ..... ... .... .... ) 
2) Ulemanm <;ogunlugunun gori.i§i.idur ki, burada ( .;~.All ) yar

rnak manasma.dlr. ( ..,..-11 ) ise bugday, arpa ve diger ti.irlerin tohum
Ian gibi bizzat kendisi maksud olandir. ( \S..:.fl ) ise erik, hurma ve 
benzeri meyvelerin i~inde bul unan §'eydir . 

Bu bilgilerden sonra biz diyoruz ki : Bir tohurn veya <;ekirdek ru
tubetli bir topraga di.i§i.ip te i.izerinden bir zarnan g~tikten sonra yi.ice 
Allah, onun iist ve alt u<;lannda hirer yank husUle getirir. Usttekinden • 
goklere yi.ikselen agac1, alttakinden de agacm darnarlan dedigimiz, top
ragm derinliklerine inen bir ba§ka agac1 <;lkanr. Bu tohum veya ~e-
kirdek, o iki agacm ·birle§mesine sebeb olur. · · 

Sonra burada •baZI ilgi ~ekici dururnlar vard1r : 
Birincisi : Eger bu agacm (tohum veya .<;ekirdegin) yaptsi onun 

yerin derinliklerine inrnesini gerektiriyor idiyse; kendis1nden havaya • 
yi.ikselen aga~ nas1I doguyor? Yok eger havaya yi.ikselmeyi gerektiriyor
Ea; a§agllara dogru inen ·aga<; nasl'l dogmaktadlr? i§te, akll ve duyumuz 
yukan ~1kan ve a§ag1ya inen bu iki agacm yap1smm birbirine zit oldugu-
na §ehadet ettigi halde, bu tohum veya ~ekirde·kten o iki agacm dogctu-
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gunu gorunce artik kesinlikle anllyoruz ki; bu olay, yap1 ve ozelligm 
geregi degil, bir icact, ilbda', tekvin ve ihtira'm icab1dlr. 

i'kincisi : Yerin i~i (toprak) 'kesif ve sert hir §eydir. Oyle ki, ona 
saglam ~uvaldtzlar, keskin b:rc;aklar bile i.§lemez. Ote yandan o damar
larm u~lanna balnyoruz, gayet nazik ve incedirler, bir insan partnagl
run ucuyla §oyle en az bir kuvvetle ovsa su gibi eriyecekler. Bu haline 
ragmen o, katl topraga ntifuz ediyor, kesif maddelerin ic;ine dogru sap
lamp gidiyor. Gayet Iatif olan bu zaytf cisimlerin, boyle muazzam gtic;
lere mazhar olmas1 mutlaka ve mutlaka Aziz ve Hakim olan bir zatm 
takdiri ile olmalldir. 

U~unctisu: 0 c;ekirdekten bir ag~ doguyor. Ancak bu aga~ta 
muhtelif ozellikler hastl oluyor. Agacm kabugunun ozel bir taJbiat1 var. 
Ka•bugun i~inde govde, onun da ortasmda atilmi§ pamuga benzeyen 
zaytf, yumu§ak bir madde bulunuyor. Sonra ba'ktyoruz; bu bedenden 
dallar doguyor. Dallardan once yapraklar, sonra ~i~ekler ve uc;tincti ola
rak da meyve doguyor. Sonra bu meyvenin de dort nevi kabugu oluyor. 
Ceviz gibi. En tistte ye§il olan kabuk, onun altmda odunumsu kabuk, 
onun da altmda i~i kU§a:tan ince zar1ms1 olam ve en altta i~ bulunuyor. 
Bu i~ de yine kabugumsu olan kat! bir madde ile as11 dikkat ~eken ve 

· bir yagdan ibaret bulunan Iatif maddeyi kapstyor .. i§te dort unsur, dort 
mevsim ve ytldtzlarm ·bu cisimlerin hepsine de e§it olarak etki etme
sine ragmen; tat, §ekil, renk, nitelik ve tabiat baktmmdan farkli farkli 
olu§lan; bunlarm unsur ve tabiatlarm eseri degil,_ Kadir, Muhtar, Ra
him ve Hakim olan bir zatm takdir ve fiilinin sonucu oldugunu gos
terir. 

DOrdunctisu : Bazan bir tek meyvede dart unsurun mevcud oldu
gunu gortiyoruz : Mesela turun~un kabugu steak ve kuru, eti soguk ve 
nemli, ek§isi kuru ve · soguk, tohumu ise kuru ve stcaktir. Mesela· 
tiztim; kabugti ve ~ekirdegi soguk ve kuru, suyu ve eti steak ve nem
lidir. i§te birbirine zit bu ozellik .ve unsurlann bir tek taneden ~Ikmasi, 
bunun bir Fail-i Muhtar'm icadtyla olmasmi gerektirir. 

Be§incisi : Muhtelif meyveler goruyoruz. Kiminin ceviz ve badem 
g~bi ozti i~erde, kabugu dt§tadtr. Bazt meyveler de var ki; arzulanan 
meyvesi dujta, agac1ms1 ktsmi i~te olur; erik ve kays1 gibi. Aync·a -erik 
ve kaystda oldugu ·gibi- kiminin ~ekirdeginin i~i vardtr; baztsi da
hurma ~ekirdegi gibi- i~izdir. Kimi meyvelerin de -mesela incir 
gtbi- i~te ve dl§ta kabugu olmaz. Bunlar, meyvelerde gorunen muh
telif hallerdir. Bir de tahillara bakallm: Onlan da muhtelif §e'killerde 
goriiyoruz. Mesela,, 1bugday yanm daire §eklinde iken, arpa sanki kai
deleri uzerinde oturmu§ sivri iki nesneden olu§mll§ gibidir. Mercimek 
daire bi~iminde ike:n, nohutun §ekli daha ba§kad1r. Btittin bu muhte-
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lif §ekiller mutlaka, bir tak1m s1r ve hikmetlerden otiirii, CenAib-1 
Allah'm bunlann ancak hu §ekilde terkibi halinde tam ola.bileceklerini 
bildigi i(!in olmu§ olmahd1r. Yine Ulu Yarat1c1 her 'bir nevi tah1lda 
ayn ·bir ozellik ve fayda dercetmi§tir. Yine ·bir meyvenin bir hayvana 
besin ol:masma. ragmen, bir ba§kasma. zehir oldugunu da gorebiliyoruz. 
i§te unsurlann ve yildlzlarm etkilerinin ortak ve hepsine de ayru ol
masma ragmen, bu ozellik, §ekil ve hallerin farkh olmas1 biitiin bun- · 
lann hakim olan bir Fail-i Muhtlr'1n yaratmas1 sonucu ola.bileceiini 
gasterir. 

AltmciSl: Herhangi bir agacm bir yapr~ru elimize ahp baksak 
ortasmda uzunca ·bir (!izgi buluruz. insarun omurgasmdaki illgin be
denine olan durumu ne ise; bu ~~~ de ya.prap. 1ore bir nevi ayru du
rumdadir. Omur:ga ilik vasitaslyla insan bedeninde ,sata sola bir ta.kJ.m 
sinirler aynhr, dallana dallana, kii~iikliigu sebebiyle duyularla g6riile
meyecek kadar inceldigi gibi; yaprag1n ortasmdaki biiyiik cizgiden bir 
talnm ~izgiler aynhr ki; •burada insan sinir tellerindeki yolu taklb 
eder ve orada vard1~rmz son noktaya kadar gider. Halik TeA.la :bunlan; 
o ya.praga yerle§tirilen ~ekici · kuvvetle ( oomos) yerdeki goriilemeyen 
maddeleri o dar kanaliar i~inde ~ekmeye gil~ yetirebilsin diye yapmak
tadir. Allah'm bl,l yapra~ yaratirken gooterdiii incelik ve i&yeyi, sa.n'at1 
g6ren biz, O'nun tiim o ·ag~ ve sonra biitiin bitkileri yaratmadaki dik
kat ve mayetinin daha da. mii'kemmel olduA-unu anlanz. 

Sonra goriiyoruz ki; All~ Teala biitiin bitkileri, canhlann fayd~
lanmasi i~in yaratmi§tlr. Buradan O'nun, canhlara. daha. ~k onem ver
digini anl1yoruz. Ve yine goriiyoruz ki; · canlllan yara.tmasmm bir sebe
bi de insand1r. 0, insana daha ~ok onem vermektedir. Buradaki bitki
leri ve hayvanlan; insanlara ibesin ve ila~ olsun diye ya.ra.tt1pm g6rftn
ce, insanlan yaratma.ktaki gayesintn Allah'1 bllmelert, aevmeleri ve 
O'na hizmet etmeleri oldugunu anhyoruz. Nitekim cenAb-1 Allah Kur' 
an'da «Ben cinleri ve insanlar1 ancak bana kulluk etsinler diye yara.t
tlm.» buyu.rrnaktadlr. 

Ey miskin insan; kafa goziinle §U atacm yapragma bak da ondaki 
damar ve sinirlerin nas1l yaratildiginl anla. Sonra basamak basamak 
yiiksel ta ki, yaratlll§m son gayesinin ~er nlhlannda ma'rifet vema
habbetin elde edilmesi oldugunu ogren. i§te o zaman son.suz futtlhittan 
sana bir kap1 a\!Ihr. Ve sen, Allah'm aenin i~in lutfetm~ oldutu nimet
lerin sonsuz oldugunu anlarsm. Cenab-1 Allah da «Allah'm nimetlerini 
sayarsaruz <bitiremezsiniz» buyurmaktadlr. Biitiin bunlar, bir tohum 
ve \!ekirdekten ~lkan o ·bir yapra~n nasll yaratllmq oldufundan anl&,J 
~1lmaktad1r ki bu ~Iklamamiz, Cenab-1 Allah'm 1<Muhak'ka.k ki Allah 
oohumu ve ~ekirdegi yarandir» kavlinin muhtasar •bir tefstridir. tnsan, 
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ayetin bu §Ikk1 uzerine ne zaman duracak olsa; onun sonsuza dek 
dallara budaklara aynld1gm1 gorur. (Fahreddin Rfl.zi, Mefatih el-Gayb, 
XIII, 90- 94). 

Denildi ki : ( JWI ) kelimesi; yaratma anlammad1r. Eger ya-
ratmayt dti§tintirsen, c;ogunlukla bunun yarmamn sonucu oldugunu 
g()rursiin. Bu soztin anlam1 §oyledir: Biitiin e§ya varolmazdan once yok 
idi. Allah Teala e§yayi varedip te yoktan varllga ~Ikarmca, sanki onu 
yarmi§ ve a<_;Iga ~1karm1§t1r. :i'kinci kanaat ise; -ki bu ~ogunlugun go-
rii§iidiir- ( .;WI ) kelimesi, yarma anlammad1r. Sonra bu kelime
nin anlarru iizerinde ihtilaf edilmi§tir. Bu konuda i'ki . gorti§ vard1r : 
Birincisi; Abdullah ibn .&bbas'tan mervi olan . gorii§tiir ki, o §oyle der : 
Taneyi ba§aktan, <;e'kirdegi hurmadan yarmi§tlr. Hasan, Siiddi ve ibn 
Zeyd'in gorii§ii de budur. Zeccac ise der ki : Kuru taneyi ve kuru c;e
kirdegi yarar ve 'bundan ye§il yapraklar \!Ikarn·. ikinci gorii§ Miicahid'in 
gorli§iidiir ~i; buna gore, tane ve \!ekirdekte mevcud olan iki yank soz 
konusudur. Tane ile; bugday, arpa ve pirin~ giibi c;e'kirdegi olmayan §ey 
kasdedilmektedir. <;ekirdek ise; ceviz, badem ve kays1 gibi c;ekirdegi 
olan ya§ §eydir. Allah Teala'mn taneyi ve c;ekirdegi yarmasmm anlam1 
§oyledir : Tane veya <;ekirdek nemli topraga dii§tiigu zaman, iizerinden 
bir siire g~ince Allah Teala, bu taneden yemye§il bir yaprak halkeder. 
Sonra bu yapraktan bir ba§ak halkeder ki, i~inde tane vard1r. <;ekirdek
ten ise gokte salman aga<;lar ve yeryiiztine uzanan dallar pkanr. E§ya
yi, kudreti, ibda'1 ve yaratl§Iyla yoktan vareden Allah'1 tesbih ederiz. 
(!Hazin, Lubab, II, 450). 

Hayat Mucizesi 

Bu oyle bir mucizedir ki, her hangi bir ki§inin aym mucizeyi mey
dana getirehilmesini bir kenara b1rakahm, onun s1rrm1 bile anlayarnaz 
kimse. Hayat mucizesi. Hayatm dogu§u ve geli§mesi mucizesi. .. Her 
an geli.~en bir bitk·iden, durgun duran bir tane par<;alamveriyor. Yiik
sek bir agac;tan durgun bir \!ekirdek ikiye bOIU.niiyor. Tane ve c;ekir
dekte gizlenmi§ olan hayat, hitki ve aga~ta gelt~en canhhk. Hepsi, 
hepsi gizli bir Sir. Allah'tan ba§ka kimse bilmez. O'nun hakikatmi. Yine 
Allah'tan ba§ka kinise bilmez O'nun kaynagmm neresi oldugunu. in
sanoglu biitiin hayat goriinttilerini ve §ekillerini mii§ahede ettikden, 
hayatm . tekamiil safhalanm ve ozellikle·rini iyice inceledikten sonra 
hala duruyor. T1pk1 ilk insanm durdugu gibi gayb perdesinin biiriidiigu 
esrar aleminin ontinde dikiliveriyor. E§yamn tezahiiriinu ve fonksiyo
nunu allyor, ama bunlarm nereden geldigd.ni, rnaruyetinin neden iba-
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ret oldugunu blr tiirli.i bilemiyor. Biitiin bunlara ragmen de hayat her 
saniye yoluna h1zla devam ediyor. Ve yeni mucizeler beliriyor. 

Ba§lang1~tan beri Allah diriyi oliiden <;lkarrru§tlr. Bir zamanlar bu 
kainat veya yeryiizii var idi. Ancak iizerinde hayattan· eser yoktu .. . 
Sonra hayat te§ekkiil ediverdi. Allah o cans1z kainattan canh hayat1 
meydana getirdi. Ama nas1l oldu bu? Bilmeyiz onun orasm1. i§te ta o 
zamandan beri oliiden hayat <;1kanr Allah. Her saniye olii atomlar canh 
organizma yoluyla organik ve canh maddeler haline gelir, canh biin
yeye gider ve esas itibariyle alii atomlardan meydana gelmi§ken, canlt 
hiicreler haline doriii§iir ... Bunun tersi de var tabii. Yine aym tarzda 
her an canh li.iicreler olii atomlar haline donii§iir ve birgiin canh orga
nizma tamamen cans1z olii zerreler haline ink1lab eder: 

«Oliiden diriyi ve diriden oliiyii <;Ikanr.)) 
Allah'tan ba§ka kimsenin giicii yetmez bunu yapmaya. Ta ba§m

dan beri olii varhklardan canh organizmay1 meydana getirrne giiciine 
Allah'tan ba§ka kimse sahib olamaz. Yine Allah'tan ba§ka hie; kimse olii 
atomlan canh hiicreler haline dondiiriip, canll bir varhk meydana ge
tirme giiciine sahib degildir. Bir ba§ka defa canh hiicreleri olii atom
Jar haline donii§tiirebilme giicii de yine Allah'tan ba§ka kimsede yoktur. 
Oyle bir devr-i daimdir ki bu, kimse bilmez ne zaman ba§laml§ ve ne 
zamanda bitecek. Sadece bir tak1m ihtimaller, nazariyeler ve farazi
yeler var ortada. 

Hayat mucizesi Allah tarafmdan yaratllrnl§ olmaktan . ba§ka esas
lara gore yap1Ian a<;lklama tarz1 tamamen bo§ bir <;Irplrn§ olmaktan 
oteye gidememi§tir. Avrupa'da insanlar kilisenin esaretinden kurtul
duklan demden beri «sanki iirkmii§ yaban e§ekleri aslandan ka<;mak
tadlrlar» (Miiddessir, 50-51) ayetinde ifade edildi.gi gibi, kainatm do
gU§u ve hayat mucizesinin a<;1klanmas1 hus(Isunda Allah'm varh~na 
hi~ yer vermeden ac;1klamaya c;all§maktadlrlar. ~u kadar var ki biitiin 
bu <;lrplrn§lar tamamen OO§a gitmi§tir. Ve yirminci as1rda gereksiz <;lr
pirn§lardan sadece samimiyetsizlik ifaciesi ve inad~1hk ornegi basit ha
reketler kalrm§tlr. Hayat problemini Allah'I kabul etmekten ba§ka hic;
tbir yolla a~1klayamayacaklanru itiraf eden bir tak1m Avrupa'h «bilgin
lel1in» sozleri bu mevzuda onlarm ger~ek bilgilerinin durumunu gayet 
iyi tasvir etmektedir. Biz burada onlann soyledikleri sozleri, s1rf on 
sekizinci ve otl. dokuzuncu as1r gem;liginin Avrupa masallanndan atll
Jlll§ ola.Ii ekmek kmntllarmi kapmaya ~ah§anlar gibi bu dinden uzak-
la§an kimseleri ikna' etmek i<;in serdediyoruz. · 

i§te ·bir Amerika'h bilginin .sOzleri-: Kanada'da Manitoba Univer
sitesi biyoloji ve tabiat profesorii ve Kornel Universitesinde doktorasm1 
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yapml§ olan Frank Allen · «Kainatm dogu§u tes.aduf eser>i midir?» adll 
makalesinde §Oyle diyor : 

((§ayet hayat, bir hikmete mebni olarak eski bir projeye gore dog
manu§Sa elbette tesaduf eseri dogmtl§ olmas1 gerekir. Oyleyse bu tesa
duf neden ibarettir? Nas1l bir §eydir? iyice dii§iinelim. GOrelim baka
llm. Bir tesadiif eseri hayat nas11 meydana geliyor. Mutlak saglam ol
duguna kanaat getirilen hukumler bulunmad1g1 vakit, tesactuf ve ihti
mal naza.riyeleri riyazi kat'iyyet bakinundan daha geni§ bir sahada l.at
bik imkam bulur. Ve bu nazariyeler, kar§1m1za dogruya en yakm olan 
hiikiimleri getirirler. Ancak bu hiikumlerde her zaman hata ihtimalini 
de goz oniinde bulundurmak ·gerekir. Riyazi yonden ihtim8.1 ve tesadiif 
nazaviyesi iizerinde yap1lan etiidler, o kadar mesafeler kat'etmi~tir ki, 
artlk biz bugun bir takrm hadiseleri daha onceden haber verebilecek 
duruma gelmi§ oulunuyoruz. Ve bunu soylerken de tesadiife binaen ko
nu§uyoruz. Ve zaten o vak'alan ·bir ba§ka metodla ac;Iklayacak guc;te 
de degiliz. Yine bu etiidlerin geli§mesi sayesinde biz, az veya .;ok tesA
diif eseri meydana gelmesi miimkun olan hadiselerle tesadiifen vuku' 
bulmas1 imkan dl§l hadiseleri ay1rabiliyoruz. §u ka:dar var ki muayyen 
bir zaman dahilinde bu hadiselerin vuku' bulma ihtimAlini hesab ede
miyoruz. §u anda hayat problemi mevzuunda tesadufun. ne der_ece rol 
oynaml§ olabilecegini biraz daha dikkatlice ara§tirahm. 

Biitun canh hiicrelerin esas yapiSml te§kil eden proteinler be§ ele
mentten meydana gelir. Bunlar da karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, 
kiikurtten ibarettir. Bir tek elementte bulunan atom sayiSI bazan kirk 
bine kadar ula§Iyor. Ta:biatta bulunan kimyevi -elementlerin sayrs1 
yiizu~ olduguna ve bu elementlerin hepsi geli§i giizel dag1tllm1§ 
b~unduguna gore, bu be§ elementin bir protein parc;as1ru meydana
getirmek ic;in birle§me ihtim8Jini hesab etmek gayet tabi ki mumkiin
diir. Bir protein p~asmm te§ekkiil edebilmesi ic;in hangi maddelerin 
kimyevi re&ksiyona girmesi gerektigini hesab etmek kolayd1r. Aynca 
bu tek bir unsurun parc;alan arasmdaki birle§imin meydana gelmesi 
i.;in gerekli zamamn miktanm da bilmek ica:b eder. isvic;re'li biiyiik 
matematik bilgini Charles Yugin biitiin bu amilleri hesab etmeye kal
kl§ml§ ve tesadiif yoluyla · bir protein parc;asmm te§ekkiilii ic;in mum
kiin olan f1rsatln ancak 10 x 160/1 oldugunu gormii§tiir. Yani tesactiif 
imkamnm on rakanunm yuz altmi§ kere ~arp1rmnm bire ooliimii gibi 
bir oran nisbetinde miimkiin olabilecegini ve bu rakamm da ifade edil
mesinin imkan harici olup onu anlatacak kelimelerin lisanrm1zda bu
lunmadi~m belirtmi§tir. Bu kimyevi olu§umun tesadiif yoluyla bir 
protein pa~asm1 i:neydana getirecek §ekilde te§ekkiil ede})ilmesi ic;in 
gereken 'kimyevi maddenin bu kainatlrmzdan milyon kere daha geni§ 
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bir yer ~gal ettigini ifade etmi§tir. Aynca zaman bakrmmdan yine ayru 
ol~umun te§ekkillii i~in sadece yeryiiziinde ve yine tesadiif yoluyla 
ni.ilyarlarca senelik zamarun ge~mesi gerekir. Bunu yine isvi~re'li bilgin 
on ra.kammm ikiyiiz k1rkii~ kerre ~arp1lmas1 sonunda elde edilen say1 
miktarmca sene oldugunu belirtmi§tir. (10243 sene). 

Proteinler, amino asitlerin yi1kseltgenme.si ile te§e'kkill ederler. 
Ancak bu elementlerin atomlan nas1l bir reaksiy.ona katllmaktadir? 
~ayet bugiinkii birle§im tarzmdan ba§ka bir tarzda birle§im saglanml§ 
olsa elde edilecek birle§im hayat i~in hi~ elveri§li olmaz. Hatta bazan 
zehirleyici karakter gosterir. Nitelkim biiyiik ingiliz bilgini J. B. Seather 
'bu basit protein birle§imlerindeki atomlarm birle§ime kat1labilmesi i~in 
gerekli yolu ara§tlrml§ ve bunun milyonlara ula§tl~m belirtmi~tir. 

(1048 ) Bu takdirde bir tek protein elementinin meydana gelebilmesi 
ic;in bu nevi tesadiiflerin birle§mesi aklen imkans1zd1r. 

Aynca proteinler de hayat unsuru ta§Imayan, hayat emaresi g&
termeyen kimyevi birer madde olmaktan oteye g~mez. Hayat denilen 
ilaru s1r girmedigi takdirde orada canhhk emaresi goriilmez. Ancak 
biz; bu hayretengiz s1rrm mahiyetini idrak edemiyoruz. Bu sonsuz bir 
aklm ifade.sidir. Hikmemn en engin noktasm1 kavrama "giicii, sa.dece 
Allah'a mahsusdur. Ki bu protein par~alan hayatm te'mini i~in bir va
sat olabiliyor. Allah insan1 ona gore yap1yor, en giizel §e'kilde suret ve
riyor ve iizerine hayat iksirini dokiiyor.» Michigan Universitesi Fen 
ilimleri profesorii ve botanik bilgini irwing William «tek ba§ma mater
yalizm yetmez» adll makalesinde §6yle diyor : . 

ccilimler bize son derece kii~iik ve sayiSI namiitenahi olan ince var.:. 
llklann nasll ne~j'et ettigini bir tiirlii a~Iklayam1yorlar. Halbuki biitiin 

. maddeler ondan meydana gelmektedir. Aynca tek ba§ma tesadiif fikrine 
dayanarak bu kiic;iik ve ince hiicrelerin hayatl meydana getirmek i~in 
nas1l birle§tiklerini de ~1kc;a belirtemiyorlar. ~iiphesiz ki biitiin ge
li§mi§ hayat §ekillerinin bu iistiin mertebeye ula§mas1 ic;in bir takrm 
geli§igiizel dag1hm ve birle§imlerin yiiziinden meydana gelmi§tir, §ek
linde ileri siirillen iddialara kar§Ihk biz diyoruz 'ki, bOyle bir nazari
yeye selim mant1k sa.hibi hi~ bir kimse baglanamaz. Qiinkii bu naza
riye esasdan ikna' ve mant.Ik ctelilleri iizerine kaim olmuyor.>> ... 

Biyoloji profes0rii, Teksas Universitesi biyoloji miitehasstsl Albert 
Malkomb Wen~hester cdlimler Allah'a imamm1 art1rd1» adll makalesin

·de §Oyle diyor : 
· «Ben c;ok zaman biyol~jik etiidlerle me§gul oldum. Biyoloji en ge

ni§ manasl ile hayat hadiselerini incelemeyi gaye edinen bir ilim dah
dlr. Ve bu kainatta ya§ayan varhklar ic;erisinde canl1lardan daha iistiin 
bir varhk yoktur. Yollann kenarmda- bitmi§ olan clltz yoncaya bwkmtz. 
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Dii§iiniiniiz bir kere. insanlarm yaptlklan en iis.tiin alet ve makina
lardan hangisi ona iistiinliikte denk olabilir. Bu canh bir alet gibidir. 
Gece giindiiz durmadan, dinlemneden ~all§Ir. Binlerce kimyevi ter
kihlere kan§Ir. Ve biitiin bunlar protoblazmamn bask1s1 altmda cere
yan eder. Protoblazma biitiin canll organik maddelerin bile§imini mey
dana getiren ana madded.ir. Bu birbiri i~ine girmi§ canll makina nere
den gelmi§tir. Allah sadece bunu bu §ekilde yaratmami§ ona hayat ta. 
ver~. Kendi kendisine koruyucu giic;: bah§etmi§ ve nesilden nesile 
biitiin ozelliklerini muhataza etme ve soyunu devam ettirme kudreti 
vermi§. Bir bitkiyi diger bir bitkiden ayirdetmemiz ic;:in bize yard1mc1 
olacak husU.Siyetler de bah§etmi§. Canhlar arasmda c;:ogalmay1 te'min 
eden husU.Sun etiidii biyolojik etiidlerin en ilerisi ve . Allah'm kudretini 
en c;:ok izhar edenidir. Bir yeni bitkinin dogmasm1 saglayan hiicre o 
derece kiic;:iiktiir ki, onu gozle gorebi1mek i9in c;:ok biiyiik elektronik 
mikrm::koplara ihtiya~ vard1r. Ne kadar acayi'btir ki; bitkinin butun 
vas1flan, daman, kilciklari, dal ve kol salma bbli.imleri, koku ve yaprag1 
ve bi.ittin organlar1 son derece dikkat sarfeden ve hacmi c;:ok kuc;:uk 
olan mi.ihendislerin gozetimi altmda olu§umunu tamamlamaktad1r. Mii
hendisler diye isimlendirdigimiz bu kalaballk topluluk, kromozomlar 
toplulugudur.» 

Bu konuda bu kadarllk bilgi yeterlidir. ~imdi tekrar ayetlerdeki 
o gozler kama§tlran giizellige ve · parlakhga donelim : 

((i§te Allah budur.» .. . 
Biittin bu esrarengizliklerle dolu, durmadan tekerriir eden, bilin

mezJiiklerle ortillu mucizeleri yaratan Allah't1r. Tek ba§ma O'nun di
nine girmeniz gereken Rabbm1z budur. Kulluk ve boyun egme husu
sunda tek ba§ma emrine itaat etmeniz gereken O'dur. 

«Nas1l yuz c;:e·virirsiniz.» ... 
Bu apac;:1k, ayan beyan ve gozler oniindeki gerc;:eklerden nas1l .yiiz 

c;:eviflirsiniz? Gerc;:ekten de oliiden dirinin meydana getirili§indeki mu
cize, Kur'an-1 Kerim'de pek ~ok kere zikredilir. Nitekim kainatm ilk 
yaratlh§l huslisunda da aym mevzuya temas edilecektir. Ancak :Kur'an-1 
Kerim bunu Zikrederken insan1, Uluhiyet gerc;:egine ve yaratanm tek
ligini ifade eden ac;:1k delillere tevcih edici bir metod ta'kib eder. Boy
Ieee k:ullarm ibadet ettikleri ma'budun tekligine gottirur zaruretle in
sam. Kullarm tek ba§ma O'nun Uluhiyetine inanmas1, rubub]yetine 
itaat etmesi O'na kullukla egil:tnesi, btitiin hayat nizamm1 O'nun sis
teminden almas1 ve tek ba§ma O'nun §eriatlm kabullenmesi ic;:in ... 

'Bu deliller, Ku'an-i Kerim'de lahuti mevzular veya felsefi nazari- · 
yeler §eklinde serdedilmiyor. Gerr;ekten de ·bu din, be§er takat1m la
huti mevzUlarda ve · felsefi nazariyelerde tuketmemek hususunda son 
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derece ciddiyet gasterir. Bu din; insan du§tincesini, saglam bir akide 
esasma dayayarak duzeltmeyi hedef ahr ki, netice itibariyle be§eriyetin 
gizli ac;1k butiin hayat problemlerini tashih eder. Butun bunlar ise kul
lan tek ba§ma Allah'a kul etmek ve kullan, kullara kul olmaktan kur
tarmak ic;indir. Ya insanlar diinya hayatmda Allah'm dinine baglana
caklar, giinltik hayat mevzularmda tek ba§ma Allah'a teslim olacaklar, 
yer yiiztinC:fe diktatorltik taslayan zalimlere kanji gelecekler, kendilerine 
Uluhiyet iddiasmda bulunanlar, be§er hayatma hakim olmaya ozenen
ler, sahte ilahlar ve say1s1z tannlan yak etmeye c;ah§acaklardlr. Ya da 
hayat bazulacak ve insanlar, Allah'tan ba§ka putlarm kulu haline gele
ceklerdir. i§te bunun ic;in hayat mucizesini muteakip yukandaki ifade
ler serdediliyar : 

cci§te Allah budur. Nas1l yuz c;evirirsiniz?>> 
i§te sizin urerinizde rububiyet hakkma sahip tek ilah budur. Sizi 

terbiye eden, yoneten, efendiniz ve hakiminiz tek ba§ma O'dur. i§te 
bunun ic;in Allah'tan ba§kasma kul almamamz gerekir!. . . (Seyyid Ku
tub, Fi Z1la'il-Kur-an, V, 338- 345). 

Muhammed Kutub bu ayet kanusunda §oyle diyor : 
Bu ayet Kur'an'daki pek c;ak orneklerden birisidir. Be§er kalbinin 

Allah'm kainattaki ayetlerine yoneltilmesi : ccAllah taneyi ve c;ekirdegi 
yarand1r ... Sabah1 yanp <;1karand1r ... Oliiden ·ctiriyi, diriden oluyii .. . 
Geceden giinduzu ... Ay1 ve gune§i. .. Karay1 ve denizi. .. Hurmay1 ve 
tiziimleri. .. Zeytini ve nan ... <;1karand1r ... >> Burada canh tabiat sah
nesinden ba§dondurucu bir yigm sergilenmektedir. Her §8yiyle ve her 
§ekliyle canll alan ifade, tabloda; katl ve donuk, cans1z ve hareketsiz 
hi<;bir §ey b1rakmlyar. Butun bu ayetleri yaratan kudret sahibi Kadir 
Allah. 0, e§yaya boylece hayat sunuyor. Canlandm§ ne ·bir f1rc;a ile, 
ne de renklerle ... Mucerred kelimeler ve sozlerle ... Canh hareket, tab
lonun tumunde gortilebilen bir gerc;ektir. Tane ve c;ekirdeR:te, topragm 
kara bagnm yararak canh bir bitki olarak <;Ikmak i<;in beliren hare
ket. Oluden diriyi, diriden Oluyii <;Ikarmak ic;in surekli hareket ... Ac;lk 
bir duyguyla bu hareketi dii§tinen ruh, derinden dolarak, Oluden diri
nin diriden oluniin c;Iktlg1 kainatta durmadan devam eden esrarengiz 
alana yay1hr. Gece ve giindiiziin, giine§in, aym ve y1ld1zlann hareketi. .. 
Bir tek canhdan c;1kanlan ve halen de devam eden neslin hareketi. 
Gokten in en ve tiim bi1Jkileri c;1karan yagmurun hareketi. .. Hurmanm, 
uzumiin, zeytinin ve nann hareketlerindeki degi§iklik ve muhtelif tur
den canlaru§lar, k1p1rdam§lar, sonra her s1mfm benzeyerek veya ben
zemeyerek degi§ik hareketleri. .. Bunun yam s1ra ifade tarzmdaki c;e
§itlilik. Her seferinde ifadedeki uyumun ve turltilugun duyulan uyar
mak ic;in planll olarak haz1rlanan bir durum oldugunu gozluyaruz. Boy-
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Ieee Allah'm kainattaki ayetlerinin sergilendigini mli§ahede eden his, 
bunun canhhgr kar!jlSmda uyuyup kalmaz. Ayet-i kerime hurada. «Olu
den diriyi ve diriden oluyu ~lkarm> demiyor. Halbuki b~ka ayetlerde 

. ifade boyledir. Burada ise «Oluden diriyi ~Ikanr ve diriden oluyii ~Ika
rand1r» buyuruyor. Ki§inin ifadenin yeknesak1Ig1 kar§ISmda durll§ta 
y1gmlar halinde sergilenen ayetlere tam olarak kendini verememesini 
onlemek i~in ayet-i kerime a.hengini degi§tiriyor. Sonra «Sabah1 yanp 
~akarand1r ve geceyi bir sukun k1landm> demiyor da «sabahi yanp ~1-
karand1r, geceyi bir siikun krlm1§tlr» buyuruyor. Buradan · da klasik
le§mi§ ifadeler kar§1Smda hislerin uyuyup kalmama~n ic;in anlatlma 
ayn bir degi§iklik veriliyor. «Sizi bir tek nefisten yaratnn§ olan O'dur. 
Sonra sizin dogu§unuz i~in bir karar yeri ve bir emanet mahalli halket
rni§tir» demiyor da «yaratm1§ olan» dedikten sonra ona benzer bir ifade 
kullanarak «karar yeri vard.Ir» buyuruyor. Bundan mala:ad, her yeni 
neslin di§i ve erkek olarak anne karnmda g~irdigi merhaledir. Yine 
<<onunla her bitkiyi ~1kard1k ve ondan ye§ilHkler ~1kard1k ve ondan ye
ni yeni Y1~nlar ~1kanyorUZ» buyuruyor. Burada da mazi ile ba§layan 
cumleyi aym §ekilde mazi bir fiil ta'kib etmiyor, muzari' (geni§ za-· 
manli) bir fiil ta'kib ediyor. Aynca <(her bitkiyi c;1·kard1k» ta'biri ile 
«ondan Yigm Ylgm tanelerle, ye§illikler ~rkardlk» ta'biri arasmda tasvir 
bak1rmndan bir uyum bulundugunu gozden uzak tutmamal1YIZ. «Ben
zeyen ve benzemeyen» derken de ayru san'at oyunlan kullamlmakta ve 
benzer iki latza farkh deyi§lerle tenevvu' kazandmlmaktad1r. But'iin 
bunlarm tesaduf olduklanm soyleyebilir misiniz? Tesaduf mu, yoksa 
her turlu vas1tamn kullamldtgl degi§ik san'at tiiru mu? Kur'an-1 Ke
rim, kainat sayfasmdaki muhtelif hayat tUrlerini sergiliyor ve insan 
duyusuna yaratlcmm but'iin bu turleri yaratmas1 gosterilmek isteniyor. 
Hayret verici ta:bloda degi§ik sahneler, oolumler ve ornekler degi§ik 
ifade ve yorumlarla uyum saglanarak gO..c;;terilir. Bu da bir tasvir ve 
ta'bir U.St'iinlugunden ba§ka bir §ey degildir. 

«Meyvesine; bir meyve verdikleri zaman, bir de olgUnla§trklan za.
man bakmiZ» ayetindeki hayret VE'rici ~ekiciligi unutmamak gerekir. 
<;'iinku bura:da sergilenen §eyler, istenen ve yenen §eylerdir. Bitkiler, 
ye§illikler, hurmalar, taneler, uzumler, zeytinler ve narlar ... Ama ba§ka 
yerlerde dedigi gibi «meyve verdiginde, meyvesini yeyin» buyurmuyor 
da «bir meyve verdikleri zaman meyvesine, bir de olgunla§tlklan vakit 
baklmz» diyor. A~1k gozlerle, uyamk duygularla bakm. Ki guzelligi 
kavrayabilesiniz. Bakm bak1§1mzla zevk alm. Burada «yeyinn demi
yor. <;unku sergi, ta:biata scrpi§tirilmi§ 'bulunan g'iizellik sahneleri ve 
bu g'iizelligi yoktan var eden kudret sahibinin lrudretidir. 
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Kur'an'daki tabiat tablolanm buti.inuyle sergileyecek olsak konu 
son derece uzar gider. <;unku bir veya birkac; sahne muhtelif yonlerde 
ve degi§ik sergi metodlanyla sergilenmektedir. Biz burada, sadece muh
telif san'at bakl§lanm gosteren orneklerle yetinecegiz. Yukardaki ayet
lerde, muhtelif turlerden varllklan yaratan, yoktan var eden ilahi kud
retin i§aretleri y1gmlar halinde ve ta"!Jlolar bic;iminde sergilenirken, ta
biatm degi§ik turlerinin mahiyyetini kavraya;bilmek ic;in; ayetlerin akl§l 

degi§ik lish1blar ve belirli bir san'at metodu kullamlarak degi§tirilme.
ye \!ah§Ilmaktadir. Burada ise degi§iklik bir vas1ta olarak kullarullyor : 

«GOrmez misin · ki Allah gokten su indirmi§tir .. Onunla Biz tfulu 
tUrlu mahsuller \!Ikarmi§Izdlr. Daglardan da beyaz, klrmiZI, siyah ve 
gri renkte yollar, insanlardan da, yerde yuruyen canhlardan ve du
varlardan da boyle renkleri degi§ik olanlar vard1r. Allah'tan anca:k btl
gin kullan korkar. Muhakkak ki Allah Aziz'dir, Gafur'dur.>> (Fati.r, 
27- 28). 

Burada insan hissi, Allah'In kudretini~rli bir tecellisine yanel
tilmektedir. Yaratih§lanndaki renklerin degi§ikligi ve kulliligidir. An~ 
cak bu noktaya soyut, lafzi uslublardan yonelinmemektedir. 

Bu az1c1k ve say1h sozlerle geni§ bir ta,blo c;izilmektedir. Bitkisinden 
hayvamna, insamndan kati maddelere kadar tlim varllklar ve yara
t:Iklar bu geni§ tabloda yerini almaktachr. Degi§ik renklerden bitkiler ... 
Bu geni§ taJblonun ana unsurlanndan birini veya tabiat sahnesine ser
pi§tirilen resmin dagm1k birimlerinden bir birimi meydana getirmek
tedir. ,Beyaz, k1rm1zl ve siyah daglar ... Bu da, yeryuzune arahkh ola
rak serpi§tirilmi§ olan bitki renkleriyle uyum saglanabilmesi i\!in, tab
lonun ic;ine yerle§tirilen bir ba§ka birim. Sonra degi§ik renklerden in
san 1rklan, hayvanlar. Bu tablonun ve resmin ana yorungesini, degi
§iklik ve farklthk olu§turmaktadir. AnC'a:k burada:ki resim, bir onceki 
tablodan farkhd1r. Bu tablonun ana unsurunu e§yanm, canhlann ve 
ren!kl.erin tuval uzerine dag1lmast ve yerle§tirilmesi te§kil etmektedir. 
Halbuki o tabloda ana unsuru, muhtelif yonlerdeki hareket te§kil edi
yordu. 

Ve i§te §U ayetlerde de bir ba§ka turden sureklilik : 
«OlU toprak, onlar ic;in bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan ta

neler <;Ikarttlk. i§te ondan yemektedirler. 
Ve orada hurmadan, uzUmlerden bah~eler varettik. Orada pmarlar 

fi§kirttik. 
Ta ki (Allah'In) urununden ve ellerinin emegiyle yeti§tirdiklerin

den yesinler. Hala §Ukretmezler mi? 
Yerin bitirdiklerinden, kendi · nefislerinden ve daha bilmedikleri 

§eylerden butun ~iftleri Yaratan1 tenzih ederiz. 



2752 iBN KESIR (Cuz: 7; Sure: 6 

Gece de onlar ic;in bir delildir. Giindiizii ondan s1ymnz da karan
llkta kahverirler. 

Giine1? de yoriingesinde yiiriiyiip gider. Bu, Aziz, Alim'in olc;iisiidiir. 
Ay ic;in konaklar ta'yin etmi!?izdir. Nihayet kuru bir hurrna dalma 

doner. 
Giine§e, aya ula§mak dii§mez. Gece de, giindiizii ge~ecek degildir. 

Her birisi bir yoriingede yiizerler. 
Soylanm dolu gemiyle ta§Iffil§ olmam1z da onlar i<;in bir delildir. 
Ve kendileri i·c;in bu (gemi) gibi binecek §eyler yarattlk. 
Dilersek onlan suda bogard1k da ne kurtaran bulunurdu, ne de 

kurtulabilirlerdi. · 
Ama katlnnzdan bir rahmet ve bir siireye kadar g~inme olarak 

(onlan) b1raktlk. >> (Yasin, 33- 44) . 
Baz1 ·c;izgileri itibariyle ilk ta,bloya ·benzeyen geni§ ve kapsamll bir 

ta,blo. Burada gece ile giindiiz, giine§le ay, yeryiiziiniin muhtelif tiir
den bitkileri, karalar ve denizler gozlenmektedir. Bunlara ilave olarak 
topraktan f1§k1ran kaynaklar, muhtelif tiirden c;iftler ve denizlerde· ak1p 
giden gemiler yer almaktadir. Ne var ki mesele, tablodaki bu ooliimlerle 
ilgili fazlallklar degildir. Hatta ortak boliimler bile burada ve orada 
aym vazifeyi ifa etmiyorlar. <;iinkii buradaki hareket, orada;kinden farkll 
bir hare'kettir. Orada hareket; ister gizli ister a<;Ik olsun, yava§, dii
zenli, rahat ve kolayca yap1lan bir harekettir. <;iinkii c;ekirdegin ve 
tanenin yanlmas1 ~ki ifadesinde birazc1k sertlik olan biricik hareket 
budur- c;ok yava§, gizHce ve goziikmeden tamamlanmaktad1r. Dirinin 
oliiden, oliiniin diriden <;lkl§l da aym §ekilde gizli, goriinmeksizin ve 
yava§ yava§ cereyan eden bir olayd1r. Sabahm karanllg1 yayarak aydm
lanmasi yava§c;a meydana gelir, en sonunda rahat ve huzur verici aydm
hk ~rtaya c;1kar. Burada gece bir siikunet, giine§ ve ay ise bir hesab am
dir. Hareket degil hesab. Hesab ve sayma i§lemi diizenli, birbiri ard1 
s1ra cereyan eden ve yava§<;a yiiriiyen bir harekettir. insanlann kara
nm ve denizin karanllgmda yollanm buldukla.n y1ldizlar da hareket 
ederler. Ancak yi1d1zlann hareketi yava§, gizli ve goriinmez bir hare
kettir. Karanm ve denizin karanllgi -- goriinmezlik, gizlilik- c;ekirde
gin ve tanenin yanllp <;Ikt1g1 topragm kara bagnna e§ dii§mektedir. 
Soyun karargahmda (ana rahminde) yapt1g1 hare'ket de giz.lice, goriin
meksizin ve yava§<;a tamamlamr. Babala.nn sulbiinde sakh bulunan 
nutfe analarm rahimlerine iner ve cenin diinyaya gelir. Ceninin ha
reketi c;ok y.ava§, gozle goriinmeyen gizli bir harekettir. Sonra c;e§itli 
tiirden bitkiler «olgunla§tlgl zaman~ bir de meyve verdigi zaman mey
vesine bakilmasi» istenen bitkiler. Meyvenin olu§umu yava§tan, gizlice 
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ve goriinmeden yiirtiyen latif bir harekettir, neticede meyve ortaya 
~Lkar. Meyveye bakt§ bile insam rahatlatlr, huzura erdirir. 

Bu tablodaki hareketlilik bir ba§ka seviyeden, daha iistiin ve daha 
keskin bir tona sahip. Burada akan kaynaklar yanlrm§tlr... Yarmak, 
§iddetli bir harekettir. Bu ifadeyle insan zihni kaynayan ve fl§ktran 
bir kaynaktan siir'atle atilan suyu tasavvur etmektedir. Sonra <<·biitiin 
~iftler» bu ifade, derli toplu bir ifade olmakla beraber, ~k katt ve 
kesindir. <<Yerin bitirdiklerinden, kendi nefisle.rinden ve daha bilme
dikleri §eylerden biitiin ~iftleri Yaratam tenzih ederiz.» Burada geceyi 
y:aran sabahm veya toprar;t ~atlatan tanenin ve ~ekirdegm gizliligi, 
yava§llr;t ve yumu§aklli?;I yok •ama kesin bir gizlilik var. 'l'Ipki oradaki 
gibi burada da gece, siikunet yurdudur. Ancak buradaki ifadede gece
nin siikftneti, bir §iddetlilik ve kesinlilik kazanma'ktadtr. Geceden giin
diiziin stynhp ~ekili§i canlandmlmaktadlr. «Giindiizii ondan stymnz 
da karanllkta kahverirler.» Styrrma hareketi, insan hissine bir kattllk 
ve §~ddet izlenimi verme'ktedir. Qiinkii · stynlan §eyi kendisinden styuan 
§eyden stytnp almak. i~in bir ~aba gerekir. «Sonra karanhkta kahve-· 
rirler.» BOylece ve amanstz. Aym zaman.da ~Ik bir kesinlikle. Burada 
giin~ ve ay, oradaki gibi hes3Jb ve ol~ii unsuru degildir. Yava§, sa.kin 
ve biteviye diizenli hareket etmez. Aksine siirekli, §iddetli ve biiyiik bir 
hareketlilikle «aklp gider». Hatta kend:i karargahmda denirken bile, · 
karargah kelimesi insan hissindeki hareket unsurunu durdurmuyor. 
Aksine atil·an §eyin iz dii§iimiinii veriyor. Atllan §ey dururken bile, §id
detlilik ve kat1Ilk· i~erisinde_dir. Ancak her durakta §eklini glzli degil,_ 
a~tk bir .§ekllde degi§tirmektedir. <<Nihayet kuru bir hurma dalma do
ner.» Sonra bu gokcisimleri arasmdaki ba§ dondiirilcii yari§. <~Giine§e, 

aya ula§mak dii§mez. Gece de, giindiizii g~ecek degildir. Her birisi bir 
yoriingede yiizerler.» · 

0 kat1 ve §iddetli hareketle §U gOlgenin hareketlerinl mukayese 
ediniz. 

<<Rabbmm g()lgeyi na.stl uzattti?;Iru gormez misin? !steseydi onu 
durdururdu. Sonra Biz giine§i ona delll ki.ldtk. · 

Sonra onu yava§ yava§ kendimize cekmi§izdir.» (Furkan, 45- 46). 
Bu hareket; oylesine latif ki, siz onu hi~ yokmu§ gibi saruyorsunuz. 

Sonra <dsteseydi onu durdururdu» ayetindeki durdurma k~limesi, hare
ketin yumu§akhgma daha bir yumu§akhk katlyor. Ancak durma ame
liyesi meydana gelmiyor. <;u.nkii yiice Yaratlc:t onun durmastru isteme
m.l§tir, fakat ifMe insanda onun duru§unu canlandmr gibidir, zaten 
ifadenin sevkedili§inderi bir maitsad da ·budur ve bu ifadenin btraktlgi 
izlenim, golgenin hareketini oylesine .yava§latmaktadlr ki, nerdeyse 

T~fsir, C. VI F . 173 
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stikCma kavu§ma izlenimi vermektedir. Bu bir tabii ger~ektir. Golgenin 
hareketi ger~ekten son derece yava§, hemen hemen gortilmez gibidir. 
Ancak ifade, bu yava§llgi canh hale getirmekte ve Zihnirnizde ona ayn 
,blr yer vermektedir. Eger tasvir ve tahrir san'atJ olmadan mticerred 
tasvir ile ifade edilmi§ olsaydJ bu alam zihnimizde kaplamas1 imkan
sizdL Obi.i.r yandaki hareketin btittinltigti de bu yava§llg1 tamamla
maktadir. c<Sonra onu yava§ yava§ kendimize ~ekmi§iZdirll. Buradaki 
ifade, tablonun ahengini degi§tirecek §ekilde hayret verici derin bir 
anlam kazandtrmaktadir. Bu ifadenin kazand1rd1gi yeni dinamizmi, 
kelimelerle a~1klamak kolay olmayacaktlr. Burada kullamlan <<sonra 
onu yava§ yava§ kendimize c;ekm~izdir>> ifadesindeki «kendimize>> ke
linlesi, tabloyu belirli ve sm1rh yerytizti alamndan c;1karmakta ve mese
lenin, buramn di§mda oldugu izlenimini vermektedir. Bir de bakiyor
sunuz ki, Allah'm kudret eli golgeyi kendisine ~ekmek ic;in uzanmak
tadir. Mekan ve sm1rla s1mrlandmJ.mayan Allah'a. Boylece yeryi.i.ziin
de var olan golge, sm1rli bir yeryi.i.zti varhg1 olmaktan <;1k1p ba§ka bir§ey 
olmaktad1r. Ama ne? BU§langici yerytizi.i., sonu sonsuz Allah'm kat1 
olan goriinmezlikler evreniyle ilgili bir varhk. Btiti.i.n bunlar insanlara, 
ilahi rahmet §eklinde varid olan tabiat tablolanmn aki§ma uygun ola
rak cereyan etmektedir. 

«Rabbmm golgeyi nasll uzattlgm1 gormez misin? isteseydi onu dur
dururdu. Sonra Biz giine§i ona delil kildik. 

Sonra onu yava§ yava§ kendimize c;ekmi§izdir. 
Size geceyi ortti, uykuyu rahathk k1lan ve giindtizti c;all§ma zamam 

yapan Allah't1r. 
Rtizgarlan rahmetinin oniinde mtijdeci gonderen O'dur. Ve Biz 

gokten terterniz bir su indirdik. 
Ki onunla 6lti topraga can verelim ve yarattigimiz nice hayvan 

ve insanlan sulayalnn.l> (Furkan, 45- 49). 
Bu btittini.i.yle rahmet, §efkat, dostluk ve samimiyet dolu bir ha

vadir. 
Bu da bir deniz tablosu : 
(<Sizi, karada ve denizde yiiriiten Allah'tlr. Bulundugunuz gemi, 

i~indekileri gtizel bir ri.i.zgarla g6ttirtirken yolcular ne§elenirler. Bir 
f1rtma <;1k1p onlan her taraftan dalgalarm sardiginl, c;epec;evre kU§a
tlldiklanm .sandlklan anda ise, Allah'm dinine sanlarak : «Bizi bu teh
likcden kurtanrsan and olsun ki §tikredenlerden oluruz.)) diye O'na 
yalvanrlar. 

Allah onlan kurtannca hemen yerytiziinde haks1z yere ta§kmhk
lara ba~larlar. Ey insanlar, yaptJgm1z ta.§kmllk aleyhinizcdir. Yaptik
lanmzi size bildiririz.)) (Yfmus, 22- 23). 
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· Bir tabloda tam bir hikaye. Tabiat · tablolanm ihtiva eden, 1~1~e 

ve karmakan§lk bir yapiya sahib bulunan ve ruhi helecanlan dile 
getiren bir hikaye. Hikayenin bolumlerini birbirinden ay1rmak gii~. 

i~te bir gemi. Once rahat bir riizgarla yol ahyor. Ruhlar huzurlu, mutlu 
ve sevin~li. Sonra riizgar art1yor, korkuno; bir f1rtma ba§byor ve her 
yandan dalgalar sokiin ediyor. Boylece ytiz ~izgilerinde deh§et, ruhun 
derinliklerinde 1stuab, kalbin ic:;inde s1:kmt1 beliriyor. T1pk1 sallanan 
dalgalar ve esen flrtma gibi. Sonra riizgar diniyor flrtma son buluyor 
ve deniz sakinle§iyor, aym §ekilde ruhlar da biraz onceki rahat ve din
gin haline donii§iiyor. Burada dikkatli ve fevkalade bir tasvir inceligi, 
tabiat tablosunu canland1rma ve ruhi duygularla ic;i~e girdirme san'at1 
var. insan hissi bunu canh olarak yakallyor, zaman zaman s1kmt1 ve 
1st1rap ~ekerken bile. 

Bu ve benzeri ornekl~r . Kur'an-1 Kerim'de pek ~oktur. Ancak dik
kat ~ekici olan husus; Kur'an'daki tabiat tablolannm zikredili§i de
gildir. Ashnda bunlar Kur'an'daki ifade ve Uslubun bir gayesi ve he
defi de degildir. c;unku Kur'an, tahiat tablosunu ruhlan canland1rmak 
ve hi.Ssi geli§tirmek i~in kullanm1yor. Yukardaki orneklerde de gordu
giimuz gibi dikkatleri" dogrudan tabiat sahnesine \!evirmekle yetinme
yerek tabiat tablolanndan ruhi, fikri, sosyal anlamlar ~1karmaya gay
ret ediyor. Bu husus, elbette ki tabiatl yorumlamaya ~ah§an insanm 
zihnine gelen §eyler degildir. Mesela iki yuzlu ve riyakarca sadaka ve
renlerle ihlas ve samimiyetle sadaka vereni anlatmak isteyen Kur'an, 
mucerred ve dogrudan dogruya ac;1k ifadelerle tasvir etmek yerine; 
canh, hareket dolu, tabht tablolanndan iki gorunumle bu ger\!egi orta
ya koymaktadir : 

«Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret giinune inanmay1p insanlara 
gbsteri§ i~in mallru harcayan kimse gibi, sadakalanmz1 b~a kakma 
ve eziyet etmekle heder etmeyin. 0 gosteri§ yapanm hali, uzerinde top
rak bulunan kayanmki gibidir. ~iddetli bir yagmur isabet ettiginde 
onu katl bir ta§ halinde buak1r. Onlar i§lediklerinden hic;bir §ey elde 
edemezler. Allah katirler guruhunu bidayete erdirmez. 

Allah'm nzasm1 kazanmak ve kalblerindekini saglamla§tirmak ic;in 
mallanm infak edenlerin hali, bir tepedeki guzel bir bahc;enin haline 
benzer. Kuvvetli bir sagnak dii§iince yemi§lerini iki kat verir. Bol yag
mur yagmasa bile bir ~isenti bulunur. Ve Allah i§lediklerinizi gorur. 

Biriniz ister mi ki, hurmalardan ve iiziimlerden bir bahc;esi olsun, 
altmdan Irmaklar aksm, ic;inde her c;e§it meyve bulunsun da kendisi 
ihtiyarlami§, c;ocuklan guc;suz kalmi§ken, bahc;eleri ate§li bir kas1rga 
ile yan1versin. Dii§iiniirsunuz diye Allah size ayetlerini bOyle ac;Iklar.)) 
(Bakara, 264- 266). 
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Burada soyut anlamlar, canh; dinamik ve hareketli manalar haline 

donii§iiyor. Kur'an-1 Kerim, kiifiir i9in de §U tablolan 9izmektedir. 
<<Onlar; hidayet kar§11lg1 sap1kllg1 satm alml§ kimselerdir. Tica

retleri kendilerine kar saglamami§tlr. Ve onlar hidayete ermi§lerden 
degildirler. 

Onlann benzeri; ate§ ya~an kimsenin benzeridir ki, ate§ 9evre
sindekileri aydlnlatmca, Allah onlann l§lglrn giderdi. Karanllklar i9e
risinde gormez halde b1rak1verdi. 

Sag1rd1rlar! Dilsizdirler! Kordiirler. Art1k donmezler! 
Yahut onlar gokten bo§anan sagnaga tutulmu§ gibidirler ki; onda 

karanllklar, gok giiriiltiisii ve §im§ek vard1r. Y1ldlnmlardan olmek kor
kusuyla I>armaklanm kulaklarma tlkarlar. Allah ka:firleri 9eJ>e9evre 
ku§atlc1dlr. 

A.z kalsm §im§ek gozlerini allverecek. Onlan aydmlatbk9a l§Igmda 
yiiriirler. Uzerlerine karanhk basmca da dikilip kahverirler. ~ayet Al
lah dileseydi onlann i§itmelerini de, gormelerini de giderirdi. Muhak
kak ki, Allah her §eye Kadirdir.» (Bakara, 16 - 20). 

0 kii"fredenlere gelince .. . Onlann amelleri engin 96llerdeki serab 
gibidir. Susayan kimse, onu su samr. Fakat yanma vard1gr zaman hi9-
bir §ey _ bulamaz. (Kendi ameli) yamnda Allah'1 bulur ve 0, hesabm1 
goriir:::----Allah hesab1 ~a'bucak gorendir. . , 

Veya engin denizin karanhklarma benzer. Onu iistiiste dalgalar 
biiriir ve dalgalarm iistiinde de bulutlar orter. Kararihk iistiinde karan
hklar. insan elini uzatt1g1 zaman nerdeyse onu bile goremez. Allah'm 
mlr vermedig.i kimsenin asia nuru olmaz.)) (Nur, 39 - 40). 

· Bu, fevkalade hayret verici bir tabla, ruhu derinden derine sars1yor 
ve hayali yava§ yava§ ileileterek ardarda gelen hareketli ooliimleri iz
lemesine imkan saghyor. Gokten bo§anan sagnaklar, karanhklar, gok
giirilltiisii ve §iffi§ekler ... BOylece sagnagm biitiin korku ve deh§et dolu 
manzaras1 tamamlanmi§ olmaktad1r. Onlar, oliim korkusuyla parmak
lanm kula:klanna t1karlar. Durum, tiim tafsilabyla a~1khk kazanmi§
tir. insan hayali hareketli bir televizyon ekramnda en can aliCl nokta
lanm bile izleyecek kadar olaYI gozlemektedir. ~im§ek onlan aydmlat
tlk9a ·bir adrm ilerler, deh§ete kap1lml§lard1r. Hava karannca olduk
lan yerde karars1zhk i9erisinde durup kalmaktad1rlar. Veya onlar, en
gin gollerde'ki seraba •benzerler. Manzara sonuna kadar gozler oniine 
:-;erilmi§tir ve serab tablosu tiim geni§ligiyle ortadad1r. Tlpkl sonsuza 
kadar uzanan kafirlerin iimitleri gibi. Aslmda bu manzara aldabc1d1r 

' ' fakat onun ya,nma vard1gmda ... hayal, serabm bulundugu yere kadar 
bitkin ve yorucu uzun bir ko§uyu canlandirmaktadir. Evet, onun yanma 
vard1grnda hit;bir §ey goremez. Bu a:1l kar§Ila§madan deh§ete kapllml§-
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t.J.r. insan orada hi9bir §eyin bulunmad1gm1 onceden bildigi halde yine 
de bulunamaYl§ ona deh§et hissi vermektedir ve ardmdan daha korkun<; 
ve ezi.ci kar§Ila§ma: ((Orada Alla:h'l bulur. Ve 0 hes&bmi goriir ... )) in
san hayali, bu korkun9 ve iirpertici kaqlla§ma manzarasm1 tahayyiil 
etmeye 9al1§makU\ fakat kendisini derinden etkileyen bu sarsmt1dan 
kurtulamamaktadlr. Veya engin denizin karanhklarma benzer ... Bu 
ta-blo, tabiat sahnesindeki karanhk manzaralarm en dikkat ~ekicilerin
den ·birisidir. Bunu bir san'atkar f1r~asmm veya bir fotograf makina
smm canlandirmasi imkans1zd1r. Kald1 ki sahne burada s1rf gosteril
niek i~in degil, kiifriin ruhlarda· meydana getirdigi ruhi karanhk. hali
ni tasvir etmek i9in canlandmlmaktadlr. Bu ifade bizi, his ve hayalin 
dolup ta§tlg1 parlak bir tabiat tablosuna uzand1rmakta ve lburada 
san'at, tiim ozgiirliigu ve enginligi ile yapmas1 gerekeni yapmaktad1r. 

Kur'an-1 Kerim'de hak ve batll i9in §U tabiat tablosu 9izilmektedir: 
<<GOkten su indirir, dereler kendi miktannca dolar ta§ar. Uste 91kan 

kopiigii sel ahr gotiiriir. Siislemek veya istifade etmek ic;·in ate§te erit
tiklerinizin iizerinde de buna benzer kopiik vard1r. BOyle misal verir 
Allah, hak ile bat1l i<;in. Kopii'k u~ar gider. insanlara fayda veren ise 
yerde kahr. i§te Allah, misalleri bOyle verir.)) (Ra'd, 17). 

Giizel sozle 'kotii soz i9in de §U tabla 9iZilmektedir : 
«Gormiiyor musun, Allah'm, ho§ bir sozii; kokii saglam, dallan 

goge dogru olan hO§ bir agaca benzeterek misal verdigini? 
0 ag~, Rabb1'mn izniyle her zaman meyve verir. insanlar ibret 

alsm diye Allah onlara misal veriyor. 
Qirkin bir soz, yerden kopanlmi§, kokii olmayan kotu bir agaca 

benzer! » (ihrahim, 24- 26). · 
Tabiat tabloounun kaplad1g1 alan oylesine geni§lik kazanmaktad1r 

ki, mutlak tenzih ve kemal dolu tecrid sahasma da uzanmaktad1r. i§te 
§U hayret verici tablo yukardaki karanhgm kar§ISma nur tablosunu 9iZ
mektedir: 

<cAllah; gOkler·in ve yerin nfu'udur. O'nun nuru, ic;inde <;erag bu
lunan bir kandil yuvasma benzer. 0 l§lk bir cam i<;indedir. Cam ise 
sanki inci gibi parlayan bir YJldiz<hr. Giine§in dogdugu yere de batt1g1 
yere de nisbeti olmayan miibarek bir agac;tan, zeytinden tutu§turulup 
yak1hr. Ate§ degmese dahl nerdeyse yagJn kendisi aydlnlatacak. Nur 
iistiine nurdur. Allah, diledigini nuruna kaVU§tUrur. Allah, insanlara 
misaller verir. Ve Allah her §eyi bilir.n (Nur, 35). 

. i9te Kur'an'da dikkatleri ~eken bir harika. Btitada, din ile san'at 
t1pk1 hirbiriyle ic;ic;e imi§ gibi bulu§maktadir. Ve san'at harikas1 oyle
sine bir etkinlik ka:zanmaktadir ki, san'atm yamsna dini yonlendirme 
saglanmakta ve insanm giizel kar§Ismda duygulanm uyaran hareketli, 
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canh ·giizel tablonun gerisinde AUah'm varllk alanmdaki ayetlerine dik:
kat ~ekilerek istenen dini ·gaye ger~ekle§tirilmektedir. 

Biz Kur'an'da -bir din kitabi olan Kur'an'da- bu derece bol bi
~imde yer alan hayret verici tabiat tablolanyla, Arap §iirinde~ bir 
san'at eseri olan Arap §iirinde- bu tablolann son derece nadir olmas1 
halini kar§Ila§tlrdigrmizda diger konularda oldugu gibi bu konuda da 
Arap §iirinin ve edebiyatmm Kur'an hazinesi_nden istifade etmemekle 
ne biiyiik bir kayba ve ~anss1z1Iga ugrad1gm1 farkederiz. Eger Arap 
edebiyati bu san'at hazinesine yonelebilmi-§ ve ilhamm1 o hazineden ala
bilmi§ olsaydi ne biiyiik eserler meydana getirebilecegini goriirdiik. 
(Muhammed Kutub, Menhec el-Fenn el-islami, 212- 228). 

--~Oo-

98 - Ve O'dur, sizi bir tek nefisten yaratmi!? olan. 
Sonra bir kanir yeri, bir de emanet yeri vardrr. Ayetleri
mizi, anlayan bir kavim ic;in uzun uzad1ya ac;akladik. 

99 - O'dur, gokten su indirmi!? olan. Onu.nla her bit
kiyl c;1kard!k. Ondan ye~illikler <;1kard1k. Ondan y1g1n Yl
grn taneler, hurmalann tomurcuklarrndan sarkan salkim
lar, birbirine hem benzeyen, hem benzemeyen uziimler
den, zeytinden ve nardan bahc;eler yap1p c;lkanyoruz. 
Meyvesine; bir meyve verdikleri zaman, bir de olgunla~ 
tlklan zaman bak1n. ~uphesiz ki bunlarda, iman eden bi-r 
kavim ic;in ayetler vardlr. 
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lnsan ve Su 

Allah Teala burada: «O'dur, sizi bir tek nefisten (Adem'den) ya
ratml§ olan.n buyururken ba§ka bir ayette de §6yle buyurmaktadlr: 
«Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan, ondan e§ini var eden ve iki
sinden bir~ok erkek ve kadm ureten Rabbimzdan korkun.)) (Nisa, I). 

rcSonra bir karar yeri, bir de emanet yeri vard1r.n ayetinin anla
mmda ihtilaf edilmi§tir. ibn Abbas, ibn Mes'ud, Ebu Abdurrahman 
es-Siilemi, Kays ibn Ebu Hazim, Miicahid, Ata, ibrahim en-Nehai, Dah
hak, Katade, Siiddi ve Ata el-Horasani'den rivayete gore; bunlar - veya 
birc;ogu- sonra rahimlerde bir karar yeri vard1r, diye tefsir etmi§ler
dir. Aym zevat, «Bir de emanet yeri vard1r. ll kavline ise; (Babalarm) 
sulblerinde bir de emanet yeri vard1r, manas1 vermi§lerdir. ibn Mes'ud 
ve bir gruptan rivayete gore; onlar, diinyada bir karar yeri, oldugii 
yerde bir emanet yeri vard1r, demi§lerdir. Said ibn Ciibeyr der ki : Bir 
karar yeri rahimlerde, yeryuziinde ve oldiigii yerdedir. Hasan el-Basri 
ise; olenin ameli ile karar buldugu yer, karar yeridir, demi§tir. ibn 
Mes'ud'dan rivayete gore o; emanet yeri, ahiret yurdundad1r, demi§tir. 
Birinci gorii§, daha kuvvetli olamd1r ki en dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala buyuruyor ki: ccAyetlerimizi anlayan (ve Allah'm 
kelammm anlamim iyice kavrayan) bir kavim i~in uzun uzad1ya a<;lk
ladik. O'dur, gokten (bereketli §ekilde olc;illii olarak, kullara bir rlZ1k, 
yaratlklara bir yagmur ve Allah'tan bir rahmet olmak iizere) su in
dirmi§ alan. Onunla her bitkiyi <;1kard1k.» Buna miimasil olmak iizere 
ba§ka bir ayette §oyle buyurur : HVe biitun canlilan sudan yarattik.>l 
(Enbiya, 30). Allah Teala: ccOndan ye§illikler (ekin ve aga~lar) ~Ikar
dlk.n buyuruyor. Bundan sonra tane ve meyveyi yaratmi§ olup bunun 
i~in : «Ondan Jigm y1~n (ba§ak ve benzeri gibi birbirinin iizerine bin
mi§) taneler \!Ikanyoruz.n buyurmu§tur. Yine : (lHurmalarm tomurcuk-
larmdan salkrmlar ... <;Ikanyoruz.n Bu ayetteki ( ,:£)1 ) kelimesi, taze 
hurma salk1mlan anlammad1r. Ayet-i kerime'deki ( ~b ) kelimesi, 
ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha'nm soyledigi gibi; almmas1 
yakm (kopanlma zamam yakla!§IDI§) anlammdachr. ( ~b ,:,1,:.; ) ile, 
salkimlan yere yapl§I'k durumda, k1sa hurma aga~lan kasdedilmekte
dir. Bu tefsiri, ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

Allah Teala: <c(Ondan) iiziimlerden bahc;eler yap1p <;IkanyoruZ.>l 
buyuruyor ki; bu iki cins (hurma ve iiziim), Hicaz halkma gore mey
velerin en degerlisidir. Belki de diinyada meyvelerin en iyisidir. Nitekim 
ba§ka bir ayette Allah Teala, bunlan kullarma nimet olarak verdigini 
§Oyle belirtir: ccHurma aga~larmm meyvelerinden ve iiziimlerden; §er-
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bet, §Ira ve giizel nz1k elde edersiniz.» (Nahl, 67). Ancak ,bu, i~kinin 
haram kiluimasmdan oncedir. B~ka bir ayette de §Oyle buyurulur : 
«Ve orada hunnadan, iiztimlerden bah~eler varettik.>> (Yasin, 34). 

<cBirbirine hem ·benzeyen, hem benzemeyen zeytinden ve nardan ... 
yap1p ~1kanyoruz. » ayeti hakkmda Katade ve ba~kalan §Oyle derler: 
Yapra;klarmda birbirlerine ,benzerler. BaziSmm §ekli digerine yakmd1r. 
Ancak meyveleri §ekil, tat ve yap1 bak1mmdan birbirinden farklldrr. Al
lah Teala: «Meyvesine; bir meyve verdikleri zaman 'bir de olgunl~tlk
lan zaman bakm.» buyllruyor. Bera ibn Azib, ibn Abbas, Dahhak, Ata 
el-Horasani, Slidell, Katade ve b~kalan ; ( ~ ) kelimesini, «olgun
la§ma» olarak , ~Iklami§lardir. Bunlan yoktan varedenin kudretini dti
§iiniintiz : Bir odun olduktan sonra uzum, ya§ hurma ve ba§ka §eyler 
haline geliyor. Allah Teala bunlarda renkler, §ekiller, tatlar ve kokular 
yaratiyor. Nitekim ba§ka bir ayette: «Yeryiiziinde birbirine· kom~u top
rak par~alan, uzum baglan, ekinler ve ~atalh, ~atalsiz hurma aga~lan 
vard1r. Hepsi de aym su ile sulamr. Ama lezzet~e onlan birbirinden ayn 
kilmi§Izdir ... » (Ra'd, 4) buyurulurken burada da: '«§tiphesiz ki bunJar
da im~n eden (Allah'a inanan ve O'nun el~ilerine tabi olan) bir kavim 
i~in ayetler (bu ~yleri yaratlcmm kudretinin kema.Iine, hikmetine ve 
rafunetine delaletler) vardir.» buyurulmll§tur. 

iZAHI --~ 

Miistekarr ve Miistevda; istikrar ve istiyda' manasma mimli 
masdan veya istiktar mahalli ve istiyda' mahalli manasma mekan ismi 
olur. Yani hepiniz bir nefisten ne§'et . etmi§ oldugunuz halde her biri
nizin bir istikrar haliniz, bir istiyda' haliniz var. Sulbden rahme, ra
himden dtinyaya, dtinyadan kabre kah istikrar kah istiyda' iki mute
navib hal i~indesiniz. Yahut kiminiz istikrar yeri, kiminiz istiyda' yeri, 
baz1ruz erkek bazm1z di§i, yahut kiminizin istikrar mevz1'1 kiminizin 
istiyda' mevz1'1 var, bazm1z sulh sahibi bazm1z rahim, bazm1zm ka
rargahi, hanesi vatam var, bazm1z gurbette, seferde veya g~ebe. ibn 
Kesir, Ebu Amr, Ya'kub;dan Revh kiraetlerinde katm kesriyle ism-i 
tail olarak ( _,A:.-..j ) okunur ki, bu surette ( t_J;.- ) ism-1 
mef'uldur. istikrar Ulzlm oldugundan miistekar ismi mef'ul olamaz. 
Fakat istiyda' iki mef'uliine ta'diye eder ki birisi vedia k1hnan §ey, di
geri de kendine vedia edilen §eydir. Ve bunun ikisine de miistevda' de
nilir ve burada birincisidir. Binaertaleyh bu k1raete gore mAna : He
piniz bir nefisten in§a edilmi§ oldugunuz halde kiminiz miistek1r bu-
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lunuyor, istikrar halinde, kiminiz de heniiz vedia halinde yani kiminiz 
heniiz men§e' olan sulbden aynlmami§ orada duruyor. Kiminiz rahme 
tevdi edilmi~ dogmak iizere bulunuyar. Diger bir mana ile: Kiminiz 
rahimde istikrar etmi§, kiminiz heniiz sulbde emanet bulunuyar. Ya~ 
hut kiminiz bilfiil halkedilmi§, kiminiz de heniiz kuvve halinde; yahut 
kiminiz karanm bulmu§, biilt1g ve kemaline ermi§, kiminiz de heniiz 
velayet ve vesayet altmda; yahut kiminiz miitemekkin, medeni veya
mukim, kiminiz miisafir veya seyyar, nihayet bir kiSrm olmii§, bir k1srm 
diinyada. Has1h men§e'i; bir ne§'et miitenevvi'; n~i ahval, siireklilik ve 
degi§iklik ic;inde hem miittefik, hem muhtelif de muhtelif. Binaenaleyh 
tabii bir nakta-i nazarla bakild1g1 zaman; ilm ve fennin en biiyiik 
kanunu olan tabiattaki siireklilik kaidesi mucibince bu tenevvti' ve ih
tilaf alamamak ve bu ne§'et bulunamamak iktiza ederdi. Eger bu vak'a
lar olmasa idi de mes'ele tabiat ilkesiyle nazari alarak tasavvur edilse 
idi, bu ne§'etlere miimteni' bir tenakuz nazariyle bakilmak laz1m ge
lirdi. Halbuki aleme nazaran bile bir tek men~e'den pek c;ok ve degi
§ik dallann ne§'eti emri vaki'dir. Ve vakia, vak1ad1r. Demek ki vak1a 
maddenin illeti ve tabiatm men~e 'i degil hahkbr. Maddeye ve men§e'in 
ta·biatma ili§en her hadisede yeni bir yaratma vard1r. · Yani maddesiz 
icad gibi zat ve s1fat-1 halik'tan ba§ka hie;: bir §arta mtitevakkif alma-

. yan yokolmu§ bir icad bununla beraber bu icad1, onceki icada tevfik ve 
rabtederek onu geli§tirip artiran bir takdir ve bir san'at harikas1 var
dlr. Maddeyi kendi tabiatmda istikrar ettinneyib de bOlmek ve ana, 
onda bulunmayan tenevvii' ve ihti18.f1 vererek tekten c;ak, uygundan 
aykm ve aykmdan uygun <;Ikararak bir c;ak muhtelif dallar ve §U'beler 
in§a etmekte dahi ilk maddeyi yoktan icad gibi madde ve madde tabia
tmm haricinden gelen bariz bir ya:ratma ve etkileme, yarat1c1mn varh
gma ilm ve kudretine delalet eden bir harika san'at okunur ki; Qunun 
delalet §ekilleri, tabiat anlamma olan istikrar ve siirekliligin z1dd1 olup 
onu tamamen veya k1smen geri b1raktlran yeriiliklerin, ink1lablann mev
cudiyyetidir. Her istida' her yenilik, her hudus, her uruz, her tegayiir 
bir yaratmamn delili ve bunun ic;inde her istikrar, her siireklilik, her 
tevafuk, her nizam bir san'at delilidir. Tekin c;ok, aykmmn uygun ol
masi bir tenakuz oldugu halde tekten c;ak, uygundan aykm yap1Imas1 
ancak halk ve ·in§a ile miimkiin olur. Baz1lan yoktan yaratmayi, se
bebin v.arhg1 ve sebebliligin c;agalmas1 kaidesine muhalif zannederler. 
Tabiata nazaran bir de yoktan yaratmamn, yokolmu§un sebebliligi ma
nasma tefsir edilmesine gore bu zan dagrudur. Zira yokalmu§un sebeb
liligi, sebebin yak olmas1 demek olacagmdan bu ta.kdirde ne illet ·kahr, 
ne de illet bakas1. Halbuki hadiseler ic;in illet zaruridir. Ta·biat, illet 
farzedildigi zamanda da her tegayiir ve tahavviil noktas1mn baka ve 
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sebebin ~ogalmasma muhalif oldugu bedihi bir emr-i vaki'dir. Fakat 
yaratmada sebeb; haiik olmak iizere miilahaza edildigi zaman ne il
letin bakas1, ne de sebepliligin ~ogalmas1 hi(! biri geri kalmaml§ olur. 
Ve hatta halk mefhumudur ki, bu kanunu tesbit ve te'yid eder. Ancak 
sebebliligin ~ogalmas1, her ma'luliin illete tevakkufu ve illetten fazla 
1bir kudret ifade edememesi manasma anla§llmall. Ma'luliin behemehal 
illetine e§itligi manasma telakki edilmemelidir. Zira ma'luliin illetine 
e§itligi de muhaldir. Bir okka bir okkayi <;ekemez. Hakiki illet, ma'lu
liine e§it olamaz. Bir fark ve iistiinliigii haiz olmak zaruridir. illet, ma'
lllliine kendinden bir §ey vermez, onda eserini halkeder. Yoksa illet 
tiikenir, illetin bekas1 kalmaz. Ve bunun i~in illet, ma'lUliiniin ash degil 
haiik ve barii'dir. Tohum ve aga~, baba ve evlad, usul ve furu' yekdi
gerinin illet ve ma'llllii degil sebeb ve miisebbibi, ya'ni hudus tarik ve 
istida' mahailidir. Bunlarm istida' ve istikrarlan da baka ve tezayiif-i 
illetin, viicud ve te'siri halikm vech-i delaletleridir. Asl ile fer'i ara
smda ink1lab ve ihtilaf ne kadar c;ok ve istikrar, 1ttirad anlam1 da ne 
kadar az olursa, ·orada tabiat hiikmii o kadar az ve te'sir-i hahk o 
nisbette ~ok goriiniir. Ger~i en az hareket ye sukun gibi iki mutegayir 
manayl kabiliyyetten azade olan mutlak sukun ve istikrar i~inde bu
lunan hi~ bir madde yoktur. Ve hatta miicerred hareket bile tabiatm 
kiilli kanunu olan siireklilige ve yeknesakllga muhalif yenilik ve in
kllab ifade eden bir tegayiir ve istida'dir. Lakin maddenin par~alann
daki bu tegayiir ve tahavviil ekseriyye!le gizli oldugu i<;in, miicerred 
madde fikrine dogru inildikge tabaitm hiikmii daha zahir ve madde 
siirekli ve kararll gibi tevehhiim olunur. Maamafih basit ma~delerde 
degi§im hissedildigi zaman da basit oJmas1 nedeniyle, yaratma anlam1 
daha ~iiyiik bir bedahetle ke§f olunur. Bu suretle kat1 maddeler ve rna
denier iizerindeki yaratma anlam1; bitkilere, hayvanlara dogru ge(!il
dikge, gittik\!e fazlala§an bir nisbetle artar, yaratlh§m delilleri daha gok 
tebariiz eder. Be§eri tenasiil ve insani hayata gelince : Be§er ferdleri 
·arasmdaki degi§ik haller hepsinden c;ok oldugu igin, burada halikm 
kudret ve san'at delilleri daha c;ok, daha mufassal ve bununla beraber 
terkib ve tafsilin gaklugundan na§i tasavvur edilmesi ve ihatas1 daha 
mii§kiildiir. i§te bu ifade, biitiin bu delillerin ve ayetlerin delal6t §e
killerini hiitiin vuzuh ve ilmi inceligi ile gosteren bir diisturdur Ve 
hi·<; bir filozof, hig bir felsefe sureklilik ve degi§me, koruma ve ba§kaJ.a§
ma, kalma ve artma diistUrunu bu kadar gi.izel ve bu ka.dar §iimul ve 
inceligi ile ozetleyememi§tir. Binaenaleyh burada evvela be§er ciusi
nin birligi manasml ta§Iyan Hz. Adem'in halk ve in§a keyfiyyeti ile 
hig me§gul olmadan her ailede, her kavim ve kabilede gordiigiimiiz 
VC\!hile bir aslldan, ·bir 1rktan bir c;ok kimselerin ardarda dogarak goga-
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llp gittiklerini ifade eden tenasiil kanununun i§'ar ettigi degi§me ve 
b~kal~madaki ~okluk, kat'iyyetle isbat eder ki; Allah Tea.la yalruz' 
mell§e'lerin halik1 degil, biitiin tafsilatlyla her nevi' ne§'etlerin dahi 
halikld1r. GOriiliiyor ki; bu ayet, tahlil ve tafsili o kadar yiiksek ve 
derin bir hikmet diisturudur ki, bununla oteki ayetlerin delalet §ekil
lerindeki en derin bir mebde', tafsil ve izah edilmi§ bulunuyor. Bina
enaleyh bunu anlamak, diger ayetleri de §erh ve tafsil etmek demek 
olacag1 ve bu da onlardan daha derin daha ince bir ilmi ehliyyeti ge
rektirecegi cihetle ,buyuruluyor ki : 

((Biz, bu ayetleri f1kh ehli ola.n, nefsinde ince ve derin bir a.nlayi§l 
bulunan hikmet sahibleri toplulugu i~in tafsil ettik.>> Ya'ni tafsilden 
istifade edebilmek ic;in sade ilm ehli olmak kati degil bizzat fakih olmak 
ta §arttlr. Yukanlarda da gec;tigi vec;hile f1k1h liigatta; bir §eyi neden
leri ve hikmetiyle anlamak, ince bir fehm ile fehmetmek manasmad1r 
ki, bunda nlhu bilmek a.nlaffil da sakhd1r. Ve bununla §Una da i§aret 
edilmi§tir ki; bundan evvelki ayetlerin ilmi tafsilatmm §artlarmdan 
biri de, insanlarm kendilerini ve nefsi (psikolojik) halleiini tammala
ndir. Alel'ade ilim ehli olanlar, ruhu bilmeyi hesaba almadan di§ diin
yayi anlay1verdiklerini zannederler. Halbuki dl§ diinyadaki ayetler, ic; 
diinyadaki ayetler ile bilinir ve hak karar ikisinin intibakm:dan verilir. 
Binaenaleyh insanhgm dogu&u ve dl§ diinyadaki hayat anl~1llp ayirde
dilmedikc;e, di§ diinyarun doguiiu hakkmdaki bilgi gayr-i muhkem olur. 
Ne§'et-i insaniyye ise; ne§'et-i nebatiyye ve hayvaniyyeden daha derli 
toplu oldugu ic;in, ma'rifet-i nefs daha zor ve kendinden ziihul etme
mek §artlyla dl§ diinyayi inceleme daha zor oldugundan ve ( , _;;...-.; 

t:>;.- ) tahlili, bu tafsili de muhtevi bulundugundan evvelkinde 
( .J~ r,&J ) ile iktifa olundugu halde burada ( . .J~ r,&l ) bu
yurularak daha ziyade tahsis kihnmi§tlr. Binaenaleyh kendini bilme
yenler ic;in ne kadar tafsilat verilse bo..5tur. Kendini bilenler ic;in de 
vak1'de mevcud olan tafsilatl anlamak ic;in bu ayet, en biiyii.k tedkik 
ve tahlil anahtandlr. Ve hatta bOyle kendini ·bilenler, yine bu ayetteki 
diisturun i§'ar ettigi ac;1k ayetlerin kendisidirler. Bunun ic;in ehl-i f1kh'a 
bu derli toplu nokta i:htar edildikten sonra, ayru diistur dahilinde 
( IS,.:ll, ...... ~.!I .;1\i ) mazmununu te'§rih, sec;me ve evrim zincirini ac;Ik
layip ve bu babta unsurlan etkin bir ilke gibi miilahaza edenleri redd 
i~in en miihim hayati unsurlardan olan ve bir zamanlar basit ve ka
dim zannedilen suyun inzalinden ba§layarak bunun iizerinde tecelli 
eden ve insanhk toplumunun hayatlrun devamma ve mutluluguna 
sebeb ola.n rahmet ayetleri ve kudret delilleri gayet ilmi ve bununla be-
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raJber gayet hissi bir tahlil ve terkib ile halka gosterilmektedir. (Elmahh, 
Hak Dini Kur'an Dili, III, 1990- 1995). 

Bitkilerdeki Acayib Hayat 

· Bitkiler, b8.§hba§Ina bir diinyad1r. ilim adamlan, hergiin ~illia
rak bu alemin bir kiSmmdan esrar perdesini Siyirmaktaclirlar. ilk ola
rak geli.§me nitelikleri, O.reme ve geli§me ortamlanna gore bitkileri ~e
§itli s1mflara ay1rmaktadirlar. 

Umumiyetle bitki, hust1si baZI §artlara bagh bulunan bir tohum
dan ye§erir. Bunlann en muhimi, tohumda hayatiyetin bulunmasHhr. 
Tohumun uzun muddet hayatlm idame ettirmesi, bizatihi Allah'm var
hgma ·bir deli! te§kil etmektedir. Nitekim, firavun mezarlarmda bulu
nan bll:gday tanelerinin ye§ertilmesi mumktin olm~tur. 

Havamn bulunmasi da bitki ic;in zaruridir. §u halde bitki, ya§a

yan ve teneffiis eden, canl1 bir varhktlr. 
Tohum ye§ermeye ba§lay1p kuc;i.icuk filiz ~Iktlgmda, govde verip 

topraktan gidalanmcaya kadar, tohumda toplanmi§ olarak mevcud 
bulunan gtda ile beslenir. 

Dikkat edilirse durumu, iiiSanlar ve hayvanlardaki ceninin duru
munun aymd1r. Cenin de dogmadan once ve dogduktan bir muddet son
raya kadar, annesinden ve onun siittinden beslenir. Daha som-a g6vdesi 
geli§ince, miistakil bir hayata ba§lar ve kendi g1dasm1 kendisi te'min 
eder. 

Allah'tan gayn, kOke topra'kta derinle§me kudreti bah§eden, gov
deyi ~1karan, O.zerinde yapraklar, ~i~ekler ve meyveler ye§erten kim bu
lunabilir? 

ince, kan§Ik ve §UO.rlu olan bu hayatm hedefi, nev'i korumak ve 
hayatl uzatmak!.. BO.tiin canhlara hayat veren,' gerc;ek hayatm kay
naf;I olan ytice Allah'a hamdederiz ... 

Bitkilerin ilk 'beslenme cihaz1 olan kokler, bitkinin ihtiya~larma pa
ralel olarak, degi§ik §ekiller g&terir. Kaz1k kok, yumru kok, sa~8.k kok 
gibi. .. BO.tiin bu §ekiller, nebatm geli§mesine imkan verece'k gtda ihti
yacina uygun bir mahiyet arzeder. MO.nasib kokleri bulunmayan ibit
kilerin de, beslenme i~in emici organlan bulunur. Biittin bunlar, ·anca:k 
bitkinin beslenmesi ve hayatm devannru saglamak ic;in yaratllnn§tir. 

Kokler O.zerinde, asmozik basmcm te'siriyle toprag-In erimi§ mad
delerini emen k1lcallar vard1r. Bunlarla bitkiler gel~ir. Topraktan all
nan bu iisare, bitkinin en iist ucuna kadar, hi~ bir kimya laboratuva
nnda ba§arilamayan .kari§l'k ve ince bir ameliye neticesinde .ula§Ir. 
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Boylece neba.t beslenir ve btiyiir. Ayru §ekilde biiyfunesi i~in I§Ik, 
su, karbon, oksijen, hidrojen, azot, fosfor, kiikiirt, potasyum ve kal
siyum, magnezyum ve demirin behemehal bulunmas1 gerekir. 

Garibdir ki, btitiin diinya bitkileri bu maddelerle beslendigi halde, 
topraktan, tath elma, ac1 ebucehil karpuzu, yumw~ak pamuk, dikenli 
otllir, bugday ve arpa, port.akal ve limon yeti§mektedir ... Ayru ele
mentler, ayru toprak, aym su ... Gayet kii~iik tohumlar binlerce ~e§it, 
tu.rlii §ekil, · muhtelif tat ve kokuda bitki ~1kanyor. 

~iiphesiz bunda, ak1l sahipleri i~in bir~ok ibretler mevcuddur. 
Yaratlcmm kudreti, iisarenin kokten yukanya dogru ~1kmasma 

im:kan saglayan ve yaprak yoluyla, nepatta suyun buharla§masmdan 
ibaret say1Ian nebat terleme ameliyesinde tecelli eder. 

Bu ameliyenin cidden kii\!iimsenecek yam yoktur. Zira tek bir aga~ 
giinde be§yiiz litre su buharla§tlrmaktadir. Havanm hararet derecesi 
yiikselip hava nemsizle§ince ve riizgarlann §iddeti artmca ·bu miktar 
artar. Orta ku§ak b6lgelerinde bu durum, havanm yumu§amasim, 
kuvvetli aga~lann bulundugu ekvator b6lgelerinde ise yagmurun yag
masim te'min eder. 

Bitkisel buharla§mamn faydas1, sadece suda erimi§ maddelerin bit- · 
kinin govdesine ~1kmas1, su buharla§tlktan sonra kalan erimi§ tuz ve 
madenlerden g1dasiru almasma mahsus degildir. Aym zamanda i~ do
ku1ann hararetini ve diizenini de ayarlar. 

Tebahhur ameliyesi, _yapraklar iizerinde mevcud bulunan goze
nekler vas1tastyla meydana gelir. Her bitkinin; duru~una gore goze
nekleri bulunmasi, yaratiCISlnln garib ayetlerindendir. Mesela; ~61 bit
kilerinin gozenekleri, su bitkilerinden daha azd1r. Zira ~61 bitk.ilerinde 
tebahhur, digerlerininkine nisbetle c;ok azd1r. 

Bu gozenek sistemi, bizzat ilahi bir kudretin eseridir. iki koruyucu 
hiicre_ arasmda bir gozenek bulunur. Bu hiicreler, bitkinin ihtiyacma 
gore, gozcnegin a~1hp kapanmasm1 diizenler. 

Koruyucu hiicrelerdeki sivi azalmca kom§u hiicrelerden su l'lhr ve 
kiiresel bir §ekil almcaya kadar dolar, bununla gozenek a~Ihr ve su 
buharla§Ir. Kokler de topraktan . su emer. 

Ancak, koruyucu hiicrelerin iisaresi dejx>Ianmami§ oldugu zaman 
kenarlan sark1k olur. Cidarlar birbirine temas eder ve bunun neticesin
de de gozenek kapamr. 

Hayat1 boyunca bir kiloluk bitki, 'be§yiiz kilo kadar su buharlQ§
tinr . . 

Bu dahili ve gizli ameliyenin nasll . bir hal i~erisinde ce~eyan etti
gine, kudret ve kemal ifade eden sisteminin nas1l ~ah§tigma ibret na
zanyla bakmak .gerekir. 
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Bitkilerde g1d~mm olu§masl da, ilahi i§aretlerdendir. Bu ameliye 
«karbon benze§mesin ad1yla amhr. 

Havada bulunan karbondioksit, gozenekler yoluyla bitkiye ge<;er. 
Orada klorofil ve su ile kar§Ila§Ir. Burada gOne§ l§Igl ve 1smm te'siriyle 
karbondan besin maddeleri meydana gelir. 

Kar'bondioksit halindeki gazdan bu besin maddelerinin meydana 
gelmesi ise, <;ok kan§Ik bir kimyevi ameliyenin sonucudur. ilim bugi.ine 
kadar ancak; ye§il madde (klorofil) su ve 1s1dan bahsetmi§tir. Bunlarda 
meydana gelen degi§iklikler, g1da maddelerinin meydana gelmesi ne
ticesini veriyor. Bu netice ise ancak l§lkla ahmyor. Bundan dolay1 bu 
amel:iyeye «I§Ik benze§mesin ad1 verilir. 

1779 yllmda bitkilerin de solunum yapt1klan ke§fedildi. Bitki de 
oksijen ahp karbondioksit verir. Teneffi.isi.i de aynen insanlar ve hay
vanlannki gibidir. 

Bitkinin teneffi.isi.i ile havanm s1cakllk derecesi artar. Teneffi.is, 
gece ve gi.indi.iz devam eder. Ancak; bitkinin, teneffi.isden daha bi.iyi.ik 
bir si.ir'atle ger<;ekle§tirdigi karbon benze§mesi ameliyesine nisbetle, 
gi.indi.izun teneffi.isunun neticesi pek vaz1h degildir. Gunduzun oksijen 
ac;1ga c;l'kanr, karbondioksit emer. Bundan dolay1 bilinmelidir ki, gi.in
duzun agac;hk yerlerde bulunma:k faydah olmasma ragmen, karbon ben
ze§mesi olmadigmdan dolay1 oksijen allp karbondioksit vermesi sebe
biyle geceleyin aga<;llk yerlerde bulunmak faydall degildir. 

Ar~t1rmalar isbat etmi§tir ki; sadece karbon benze§mesi ameliye
si, dunyadaki mevcud karbondioksiti tiiketmeye kafidir. Fakat i§ bu
nunla kalm1yor. Yuce Yarat1c1 bunu takdir ederek diger canl1lann te
neffus ile karbondioksit <;Ikarmalanm te'min ediyor. Aym §ekilde olen 
canhlarm vi.icudlan karbondioksit c;1kanr. 

Karbondioksidin istihlaki de kendi ba§ma terkedilmi§ degildir. 
YaratiCmm hikmeti, havadaki karbondioksit nisbetinin devamh olarak 
10.000 de 3 nisbetinde olmasm1 te'min etmi§ ve ooylece varllklarm ha
yatiyeti muhaJaza altma almmi§tlr. Bunca degi§ik karbondioksit is
tihsali ve istihlakine ragmen, bu rakamm degi§tigi hie; varid degildir. 
Bi.iti.in bunlar kor bir tesadiifiin eseri olabilir mi? 

Bi.itiin bitkiler, Allah'tan ba§ka birisinin yapmas1 imkans1z olan 
c;evre §artlarma uygun tarzda yaratllffii§lardir. Birbirinden farkh ya
piya sahibtirler. Bu ise dii§iinen kafaJan Allah'I anmaya sevketmesi 
gereken bir durumdur. 

a - Col Bitkileri : 
~ekilleri ve yap1lan ile kendi kendilerini koruyacak, kuvvetli riiz

gara ve fazlaca l§Iga ve lSiya kar§I mukavemet edecek tarzda yaratil
mi§lardir. Yaban giilii ve arabistan kiraz1 gibi bir k1s1m bitkiler bodur 
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olup, sert ve dikenlidir. Birbirine golge yaparak gtine§ten korunurlar. 
Ve bu sayede ic; k1sm1lan rtizgarm te'sirinden korunur. DaHan birbirine 
sanlrm§ haldedir. Yapraklan sert bir deri ile kaplld1r. DI§ tarafmda 
kuru ve sert bir tabaka bulunur. Bazan da di§ k1sm1 re<;ineli bir tabaka 
ile orttiltir. Kok ve govde hsimlan da aym §ekildedir. Bir klsmmda da 
govde ve yapraklar s1k ttiylerle kaplldir. Hava ile mtinasebettar olan 
taraflan saydam bir renk kazamr. Boylece gtine§in I§mlan geri yansu 
ve bitki hararetin §iddetinden korunmu§ olur. Bir kisim bitkiler de 
terlemeyi onleyici ve buharla§mayi azaltlc1 maddelerden meydana ge
len kabuklar ile kaplldir. KB.furda oldugu gibi bazan da gtine§ I§mlan
mn direkt olarak iizerine dti§memesi ic;in yapraklar dallann tizerine 
btikillerek muhafaza edici bir vaz'iyet allr. 

<;61 bitkileri aym zamanda gozeneklerinin azhg1 ve darhgi ile ta
mmrlar. Rec;inemsi bir tabaka ile orttildtiklerinden, terleme tamamen 
durur ve bitki yagmur mevsimine kadar stikunet halinde bulunur. Tav
§an kulag1 otu bu nevidendir. 

Bazen de zakkum agacmda oldugu gibi, gozenekler yapragm alt 
yti.ztinde tek ba§ma veya topluca bir arahga yerle§ffii§lerdir. Yahut ko
ruyucu hticreler kabuk baglayarak gozenegin havayla. irtibatim ke
serler. 

Bu bitkiler baz1 hususiyetleri sayesinde su te'min ederler. Kokleri 
nisbeten btiyiikttir. Topraga dalar ve uzun mes8.felere kadar derinle§ir. 
Boylece su emebilecek bol topraga sahib olurlar. Aynca bu bitkilerin, 
kurak zamanlarmda kullanabilecekleri ozel su depolama cihazlan da 
mevcuddur. 

Sogan ba§I bitkiler, yerdeki kistmlarmda suyu depolar. Yahut di
kenli incir agacmda oldugu gibi, hava keseciklerinde veyahut da hind 
hurmasmda oldugu gibi yapraklarmda sakJarlar. 

Yine ilahi takdirin cilvesindendir ki; bu bitkiler, az olduklan ve 
devamh olarak hayvanlarm tecavtiziine ma'ruz kald1klan ic;in, kendi
lerini tehlikeden korumak ic;in koruyucu organJarla techiz edilmi§lerdir. 

b - Suda Ya§ayan Bitkiler: 
Baz1 bitki ti.lrleri suda ya§arlar. Bnnlar hem dahili terkibleri, hem 

de di§ §ekilleri itibariyle diger bitkilerden aynhrlar : Nitekim kokleri, 
hemen hemen yak gibidir. Mevcud alan baz1 kiSlmlan da su emmekte 
kullamlmaz. <;tinkti bu bitkiler, suyu govdelerinin biittin organlan ile 
emerler. Boylece govde ve yapraklan degi§erek farkh bir bic;im almi§
lardir. 

c - Sarma§Ik Bitkiler : 
Baz1 zay1f govdeli bitkiler vard1r ki , govdeleri kendi ba§ma ayakta 

duracak gtic;te degildir. Hak Teala hikmeti ile, bu bitkilere ba§ka bir-
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§eye sanlma organlan bah§etmi§tir. Bu organlar ile dayandlklan di
rege sanlma imkaru bulmaktadirlar. 

d - Ila§ere Yiyen Bitkiler : 
Yiice Allah'm kudretine delalet eden ayetlerden ve harika ya:ra

tiklardan biri de, ha§ere yiyen bit'kilerdir. Bu bitkiler, organik ma:d
deleri az olan topraklarda yet~irler. Bundan dolay1 bu bitkilerin ha.!}ere 
avlamak i~in gerekli · organlarla t~hiz edilmi~ oldugunu goriiyoruz. 
Her bitkinin; ak1l sahiblerini hayrette birakaca:k ~kilde g1dasma uy-

~·. gun ve degi§ik bir tarzda ~hiz edilmi§ ·bulunmasi da ~ok enteresand1r. 
Nitekim diyonya bitkisinin yapragmda, orta damar iizerinde ha

reket eden iki kanat mevcuddur. Her kanadm iist yarunda aynca baz1 
dikenleri bulunur. Nebatm uzerine ha§ere kondugunda bu kanatlar 
uyanlma·kta ve kapanarak ha§ereyi iki kanadl arasma almaktad1r. Da
ha sonra h8.§ereyi eritecek ve hazmettirecek usareler ifraz eder. Ve eri
yen kiSmHa.n emer. Bundan sonra yaprak eski haline doner. Yerii aVlll1 
beklemek uzere tekrar vaziyet allr. 

Neysiz bitkisinde ise, yapraklar ku~iik iken testi bi~iminde, iistu 
ortiilu ve kapall bulunur. Yapragm geli§mesi ta.mamlandlktan sonra 
perdesi a~1llr ve bitkiye konan ha§ereleri cezbetmek i~in d8.hildeki bez
lerden ~1kan asitli bir SIVI bu testicikleri doldurur. ·Boylece ha§ereler pu
ruzsiiz yiiziinden kayarak, yahut ince kilcal tiiylerle ~ekilerek testicige 
dii§iiriilur. Ha§ere testinin i~ine dii§tukten sonra, ka~mamas1 i~in ka
pak kaparur ve ha§ereyi eritip emmek i~in ozel SIVIlar ifraz edilir. 

Drosira bitkisinin yapraklan bir~ ~lkmtllarla kaplldlr. Qikmti
lar yapi§kan ve asitli bir .SIVI~ salgllayan bezlerle nihayetlenir. Bu ~Ikln
tllann iistiine herhangi bir ha&ere dii§tiigunde, ona yapl§lp kahr. K~
mak i~in deprendik~e diger ~Iklntllarla daha s1k1 baglarur. 

Bitki, ha§erenin vucudunu eritecek maddeler ifraz eder. Emilme 
i§lemi bittikten sonra ~Iklnhlar normal haline, yapraklar da eski §ek
line doner. 

Mls1r'da su birikintilerinde ya§ayan su t8.!}1r bitkisinin yapr.aklan · 
torba gibi §ekillenen fitillere maliktir. Her torbanm sadece i~e dotru 
~Ilan kapagt bulunur. t~ine herhangi bir h8.§ere dii§tugiinde art1k di
§an ~1kma.s1 miim:kun degildir. Torbanm cidannda da, ha§erenin erime
sinden sonra onu emen kilciklar bulunur. 

Londra'da ((Nebatlar Cemiyeti>>nde cografya bilgini olarak ~all§
malar yapan Dr. S. Au.sburn'un iddialanm lncelemek iizere Madagas
kar'a giden Liksie §oyle diyor : (Ausburn, orada insan yiyen ·bir agacm 
mevcud oldugunu ileri si.iriiyordu.) · 
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«Bu aga{:, {:am agacma benzemektedir. Koklerlnde biiyiik diigilin
ler bulunmaktadlr. Bir agacm sadeee dort tane yaprag1 vard1r. Her 
birinin uzunlugu 4 metredir. Ortalama geni§ligi 80 em. kalmll~ 40 
em. dir. Agaem iizerinden tabaruna kadar sarkan bu yapraklar t1pk1 
manda der.isi gibidir. Kenarlan keskin olup, {:i{:ekleri bardak gibidir. 
Qi{:ek agacmm tam tepesinde bulunur. Kokusu insamn ba§Im §iddetle 
dondiiriir. Saldlg1 s1v1 insamn dii§iinme duygusunu dumura ugrat1e1 bi
~imdedir.» 

Bitkilerin kendi tiirlerini devam ettirebilmeleri de ilahl ayetlerden 
birisidir. Bitkilerin meyveleri o bitkinin tiiriinii devam ettirebilmesi 
i~in bir nevi -depo vazifesi goriir. ~iizgar vfuntas1 ile ta§man {:Ol bitki
lerinin tohumlan, piiriizsiiz olup hacim bak1mmdan {:Ok kti{:iiktiir. Af
yon ve geeeleri bilhassa giizel kaku salan bir bitki olan mansur ~i{:egi
nin tohumlan da bu nevidendir. 

Su bitkileri tohumlarmm suda ya§amasm1 saglayacak< organlan ve 
kokmasma mani' olaeak kadar kahn ka~bugu bulunur . . 

Baru tohum ~e§itleri ~ekici renkleri, tatllllklan say&"inde, insan, 
hayvan veya ku§lar tarafmdan ba§ka yerlere ta.}Imrlar. Yahut da in
sanlarm elbiselerine veya ku§lann tiiylerine tak1lacak ~engelli ~Ikmtl
lan bulunur. 

Baz1 bitkilerdeki meyveler de olgunl'a§tlktan sonra burgulu bir- kl
hfla kaplanarak, esas nebattan uzak mesatelere ta§m1p yayllmalan 
miimktin olur. Nohut, kara yonca, ~avdar gibi... Uzak mesateden du
yulacak §ekilde tohumlanm sesli olamk atan yaban eevizi de, bunlara 
ayn bir ornek te§kil eder. 

'i§te; terkib, dollenme, ya~ ve omtirleri farkh ve yanm milyona 
yakm kategoride hayatlanm muhataza edebilmek i~in muhtelif tarzda 
t~hiz edilen bitkiler alemi, hayret verici mahiyet arzetmektedir. Bit
kilerin bir k1sm1 bir~ giin, bir kiSffil birk~ sene, bir kiSml da insan
larm birka~ misli ya§amaktadlrlar. 

Broban'de bir agacm ya§l 3000 sene olarak takdir edilmi§tir. 
Aga~larm en uzun omurlti olanlan 6000 sene ya§ayan Tiksodium 

d.isicium tiirtinden olan aga~lar olmalld1r. 
Yeryiiziindeki bitki tarihine gelince; f}ubat 1956 tarihinde ~lkan 

bir ilmi takrirde §Oyle deniyor : 
'Bitki alimi Prof. Robertson, Hanting §irketinin Urdtin toprakla

nnda havadim tarama ~ah§malan esnasmda eski bir aga~ yapraklanna 
ait ta§la§ffil§ bir pa~a ke§fetmi~tir. Giiney vilayeti topraklannda mev
eud olan bu par~a. Paris•in ilmi laboratuarlannda tahlil edildikten son
ra, Y'a§mm 115 milyon sene oldugu anla§llmi§tlr. 

Tefsir, C. VI F. 174 
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Her vardan once var olamn §am ne kadar yucedir!.. 
Bu a{!lklama uzerine, kainatm omru, canh varhklar silsilesi tarihi 

ve insan, hayvan, bitki. .. her turlu varhk arasmdaki aymc1 mesareye 
· l§lk tutacak goru§e bUyiik bir ihtimam gosterilmeye 'ba§landJ.. 

«Yeryuziine bir ba:kmadllar m1 ki-, biz orada her giizel ~iftten nice 
nebatlar bitirdik. ~uphesiz ki, bunlarda (Hakk'm kemal-i kudretine) 
elbet birer ni§ane vard1r. (Fakat) onlann <;ogu iman edici degillerdir.» 
(~uara : 7 - 8) . (A. Nevfel, Allah ve'l~iim'Ul-Hadis, 1544-154). 

---oOo----

100 - Cinleri, Allah' a ortak ko~tular. Halbuki onlan, 
0 yaratm1~tir. Bilmeden O'na aguilar ve kiZlar uydurdu
lar. Ha~a 0, onlarm vaslflandrrdlklarmdan yuce ve mu
nezzehtir. 

Allah'a Ko§ulan Ortaklar 

Bu; Allah ile birlikte O'ndan ba§kasma ibactet eden, cinlere ibactet 
ederek onlan Allah'In ortaklan k1hp §irk ko§an mii§riklere bir reddiye 
kabilindendir. Allah Te4la onlann §irklerinden ve kufUrlerinden -yii
cedir. ~ayet; cinlere nas1l ibactet edilmi§ olur? Onlar ancak putlara 
ibadet ediyorlardi, denirse; ·buna §Oyle cevab verilebilir: Onlar, cinlere 
it.8.at ile ve onlarm kendilerine bunu emretmesiyle putlara -ibadet et
mi§lerdir. Nitekim ba§ka bir ayette Allah Teala §Oyle buyurur : O'nu 
b1rak1p ta yalmz di§i putlara tap1yorlar. Aslmda onlar, inad~I §eytan
dan ba§kasma tapmm1yorlar. Allah ona la'net etti. 0 da dedi ki : Ce
lal'in hakk1 i<;in, .kullanndan muayyen ·bir pay alacag1m; onlan mut
laka saptlracagim, olmayacak kuruntulara oogaca~m. Onlara emrede
cegim; davarlarm kulaklanm yaracaklar, emredecegim; Allah'm ya
rati§Ini degi§tirecekler. Allah'1 b1rak1p §eytam dost edinen kiinse, §Up
hesiz a<;Iktan a<;Iga kayba ugrami§tlr. f]eytan onlara va'dediyor, kurun
tulara dii§iiriiyor. ~eytamn kendilerine va'dettikleri aldatmaktan ba§
ka bir §ey degildir, (Nisa, 117- 120) , «~imdi siz Beni b1rak1p da onu ve 
soyunu mu dost ediniyorsunuz?1> (Kehf, 50) . «ibrahim de babasma : 
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Babacigim, §eytana tapma, ytinkii §eytan Rahman'a b~kaldirnn§tir, 
demi§ti.» (Meryem, 44) ((Ey Ademogullan, ben· size; §eyt;Ana tapma
ym, o muhakkak ki sizin i~in apa~1k ·bir dii§mandir, diye ahdetmedim 
mi? Ve Bana 'kulluk edesiniz, i§te bu, dosdogru yoldur, diye ... >> (Yasin, 
60- 61). ((Melekler k1yamet giinii §oyle diyecekler: Tenzih ederiz Seni, 
bizim dostumuz onlar degtl Sensin! HaJir, onlar dnlere tap1yorlar, · 
~oklan da on lara inanmaktaydllar ·'' (Sebe', 41) . Bu sebepledir ki, Allah 
Teala §Oyle buyuruyor : ((Onlan yaratan 0 oldugu halde (tek ve ortag1 
olmaks1zm yarat1c1 0 iken) cinleri Allah'a ortak kO§tular .. (Onunla bir
likte ondan bir ba§kasma nas1l tapm1labilir?) » Nitekim Ibrahim (a.s.) 
§Oyle de~ti: ((Yonttugunuz §eylere mi tap1yorsunuz? Halbuki sizi de 
yaptiklanmz1 da Allah yaratml§tlr.» (Satfat, 95 -· 96). Ayetin anlamma 
gelince, §oyledir : Allah Teala biitiin bunlardan miinezzeh ve yiicedir. 
Yaratmada 0 tek ba§Ina miistakildir. Oyle ise tek ve orta~ olmaksiZin 
ibadetin yalmz ba§ma O'na tahsisi gerekir. 

Allah Teala: «Bilmeden ona ogullar ve klzlar uydurdular.» buyu
ruyor. Onu ~ocuk sahibi olma:kla niteleyerek dah}lete dii§en sap1klara 
i§aret etmektedir. Nitekim yahudilerden bOyle diyenler; Uzeyr hakkm
da oyle bir zanna kapilmi§lardir. Hiristiyanlardan oyle diyenler de; 
Mesih hakkmda :boyle bir kamya sahiptirler. Arap mii'§rikleri ise me
lekler hakklnda onlarm, AHah'm kizl'ari oldugunu soyleyenler bOyle bir 
vehmin i~indedirler. Allah Teala onlann bu s6ylediklerinden son de-
rece yiicedir. Ayetteki ( ; jr ) kelimesi; yarattilar, uydurdular, iftira 
ettiler, sand1lar ve yalan soylediler, anlammdadir. Selef alimleri 'ooyle 
a<;IklamJ.§lardir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali tbn Ebu Talha bu kelimeyi; 
iddia ettiler §eklinde anlann§tlr. Yine ondan rivayetle Avfi, bilmeden 
O'na ogullar ve kizlar uydurdular ayetine O'na ogullar ve klzlar kil
dilar, demi§tir. Miicahid bu kelimeyi; . yalan s6ylediler, §eklinde a~Ikla
ffil§tlr. Hasan da bOyle soyler. Dahhak bu kelimeyi; uydurdular §eklin
de a<;Iklarken, Siiddi, kestiler, a~1klamasm1 getirm.i§tir. ibn Cerir'in 
soyledigine gore; soziin yorumu §6yledir: Cinleri (ve her §eyi) ortak
SIZ ve yardrmciSIZ olarak yaratmada Allah Teala tek iken; onlara ibadet 
s*retiyle cinleri Allah'a ortak kilmi§lar, ve «O'na ogullar ve iklzlar uy" 
durmu§lardir.>> Allah Teala hakkmda yalan kamya kapJ.lmi§lardir. SOy
l~erinin hakikatlm Allah'I ve O'nun ·biiyiikliigiinii bilmeksizin, O'na 
ogullar ve k1zlar isnad etrni§lerdir. Halbuki §ayet tann ise onun ogul
lan, k1zlar1 ve arkada§I olmamas1, yaratiklan i<;inde ona hi~bir ortagm 
bulunmamasi gerekir. Bu sebepledir ki, Allah Teala: «Ha§A, 0 onlarm 
vasiflandirdiklarmdan yiice ve miinezzehtir.>> buyurmu§tur. Bu bilgi:. 
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sizlerin ve sap1klarm O'nu c;ocuklar, e§ler, benzerler ve ortaklarla nite
·IemelerindEm Allah yiice, miinezzeh ve .biiyiiktiir. 

:#).:,frf~f;;cijti~1~$jff;~~q\J'~~'&f. 
. ~~~~ 

~ .. ,& 

101 - Gokleri ve yeti yoktan varedendir. O'nun na
SI! c;:ocugu olabilir? O'nun bir e$i de yoktur. Ve hen~eyi 0 
yar~trm§tlr. 0, her geyi en iyi bilendir. 

Goklerin ve Yerin Varedicisi · 

_ «Gokleri ve yeri yoktan (benzeri daha onceki modeli olmaksiZin) 
varedendir.» Miicahid ve Siiadi burada; gec;mi§ bir ornegi olmaks1zm, 
a\!1klamasm1 getirirler. Bid'at kelimesine bu isim ----'gec;mi§te bir ben-
2leri olmad1gi ic;in- verilmi§tir. Allah Teala : «O'nun nas1l c;ocugu ola
bilir?» buyuruyor ki; O'nun bir (di§i) arkada§l yokken nas1l c;ocugu 
olabilir? <;ocuk ancak, birbirine miitenasib iki §eyden dogar. Halbuki 
Allah'a yaratlklanndan hic;bir §ey miinasib ve benzer degildir. Zira 0, 
her §eyin yaraticisldir. O'nun (di§i) bir arkada§l ve c;ocugu yoktur. Ni
.tekim ba§ka bir ayette §Oyle buyurur : «Bir k1s1m kirnseler: Rahman 
c;c ':!uk edindi, dediler. Andolsun ki, ortaya c;ok kotii bir §ey attlmz .. . 
Klyamet giinii hepsi O'na tek olarak gelecektir.» (Meryem, 88-89, 
95). Allah Tea.la : «Ve her §eyi 0 yaratmi§tlr. 0, her §eyi en iyi bi
lendir.» buyurmak suretiyle her §eyi yatatanm Allah oldugunu, O'nun 
her §eyi en iyi bildigini a~1klamaktad1r. O'nun yaratlklarmdan O'na 
uygun bir arkada§ nasll olabilir? O'nun bir benzeri yok iken O'nun 
nasll \!QCUgu olabilir? Allah Teala biitiin bunlardan son derece yiicedir. 

---·--- i Z A HI-----

Cin genel ad1 altmda dahU alan, nazarlardan mestur karanllk mah
lukata veya gozle goriinmez, tabiatOtesi giic;lere ve ruhani cevherlere 
uluhiyyetten veya rububiyyetten veya halik1yyetten hisse vererek Al
lah'a denk veya ondan daha 8.§ag1da ortak yaptllar, kimi melaike kimi 
iblis cinsine, kimi hepsine muhtelif namlarla taptllar veya zati kudret 
ve te'sir isnad ettiler. -~Miifessirlerin beyamna gore; buradaki cinn, . 
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melaike ve §eytanlara dahi §funil bir genei anlarna kullarulmi§tir. ibn 
Abbas derni.§tir ki: Cinn lafzi, gizlenmeden tiiremi§tir. Melaike ve ge
nellikle rUhaniler de gozle goriinmezler ve sanki gozlerden saklanmi§ 
gibidirler. Bu te'vil iledir ki, ibliS de emden sayilmi§tir. Melaike ve rtlha
nilere dahi cin 1tlak ol].mmu~tur. ilh ... Yu..l{anda putlar ve yildizlar gibi 
mahstls ve fiziki §eylerden ortak edirienlerden putperestler, yildiza ta
panlar _ve ma'bed ehlinin saprkhklan beyan olunduktan sonra burada 
da bunlann felsefi men§e'i olan ruhaniyyet ehlinin sap1khklan yani 
melaike, ~tan, a.la.l, nefis, madde, kuvvet, tabiat gibi gizli veya fiziko
tesi sebeblere baglananlarm ve bunlan ilk ve ara tannlan farzeyleyen- , 
lerin sap1kllklan beyan olunmU§tur. Ba'z1 miifessirlerin ·beyanma gore; 
bU ayet, «melaike Allah'm klzlandlr.» diyenler dolayisiyle nazil Ol~U§ 
ve melaikeye cin 1tlak olunmu§tur. Melaikeye Allah'm klzlan demek 
de, cevheri ortakhk iktiza eden tevlid · fikriyle sabienin meleklere ta
pmma zihniyyetine ah\kadaro1r. ibn Abbas'tan bir rivayete gore de bu 
ayet Satfat suresindeki ( ~~I V=!J ~ 1,1...:-, ) ayetinin de delaleti 
vec;hile Allah ile iblis arasmda neseb alakas1 gerektiren -kar§Illkh iki 
birader gibi addederek «hay1rlarm haliki Allah, §errin halik1 iblistirll · 
diyen zmd1klar hakkmda nazil olmu§tur ki, bu surette de· evvela mecu:
silerin i'tikadma ikinci olarak buna benzeyenlere alakadar olur. Zira, 
bilumum mectlsiler; bu ·alemdeki biitiin hayirlar, nurdan ve ba§ka bir 
deyimle Ye?Aan'dan, biitiin §erler de zulmetten ve ba§ka .:bir deyimle 
Ehrimen'dendir, diye bir ikilige kail olduklanndan umllini surette se
neviyye (dualistler) iinvaruru alml§lardir. Ve esasen Zerdii§t'iin <<'Zend)) 
kitab1na nisbeti ifade eden fars<;ada «zendik)) ve · arapc;ada zindrk» ve 
bum1n cem'i olarak zenadika bilumum mectlsilerin Iakab1d1r. Biitiin 
mectlsiler mezhebinde, ana.c;1 ve k1z karde§i gibi mahremleriyle evlen
mek halal a.ddedildigi gibi yine mecusiler ic;inde haram ve halal ahka
mma it'ikad etmeyen «Hurremdinilern ta'·bir olunan eski bk -ibahiyye 
f1rkas1 ve keza bilumum kad1nlarda ve otsu mer'a gibi mallarda ortak
hgi kabul eden Mazdekiyye denilen bir sosyalist grup dahi 1bulundugu 
cihetle zmd1k bilhassa dinsiz ve i'tikads1z manasma da orf olmu§ ise 
de esasen zenMika; Zerdii'§t'iin «Zendavesta» Sl doiayiSiyle bilumum 
mectlsi demektir. Mecusilerin hissi b1r nokta-i nazar i§'ar eden nur ve 
zulmet isimleriyle · ifade ettikleri bu ikilik akideleri, surenin ba§mda 
( ~,1~ rr.;. l,fi oJ..lll ~ .J,:JI, .:A ... lli.ll ~, ) kavl-i Celil'i ile §Umullii bir 
stirette takbih olundugu gibi, Yezdan ve Ehrimen veya Hi.irmiiz ve Eh- . 
rimen diye metafizik ve ma'nevi bir nakta-i nazardan ifade eden §irk
leri de 1burad.a cinn diye adlandtrarak takbih ve reddolunmu§tur. Ciinkii 
Ehrimen, i.slamd'a iblis denilendir. Ve iblis, ( 4!.Jr1.:; .;-u ~~ .:r .:,IS", ) 
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medhllilnce clndendir. Gerc;i mufes;sirlerin ve el-Milel ve'n-Nihal'de §eh
ristani'nin beyanlan v~hile mecusilerin, bu babda bir c;ok ihtila.flan 
var<hr. ic;lerinden biri hay1r ilkesi, digeri §er ilkesi olan iki aslm ikisi
nin de aym derecede k1demine kail olan ve tam manasiyle seneviyye bu
lunan Maneviyye ve Mazdekiyye gihi mezhebler bulundugu gibi, bu 
iki rusla esasa birle§tirici bir e§itlik olmak uzere bir u~uncu esas daha 
ilave ederek teslise kail olan Disaniyye ve Merkuniyye gibi f1rkalar da 
vard1r. Ve meclisilerin c;ogunlugu, · ozellikle de Kiyumresiyye, Zerva
niyye, Zerdii§tiyye, Mesh1yye gibi as1l ve eski mecusiler; bu iki c;eli§ik 
esas1, :yarllg1mn vacib olmas1 ve kudret nokta-i nazarmdan aym seviy
yede tutmachklan ve c;unku Ehrimen'in kadim olmayip tesaduf veya. 
tevelliid veya halk veya mesh suretiyle hadis oldugtina kail bulunduk-

, Ian cihetle meclisilikle h1ristiyanllk arasmda bir §irk dini tutan Mane
viyye tarzmda tam manasiyle seneviyye degildirler. Fakat butiin' bun
larla beraber yine hepsi ve hatta hay1r ilkesi olan nur ile §er ilkesi olan 
zulmet veya Ehrimen'in- ikisinin de Bari Teala'nm _ halk ve ibda1yle 
muhdes olduklarma kail olan Zerdii§tiler de dahil oldugu halde hepsi, 
bu tedbir aleminde Ehrimen'i Allah' a ortak etmekte yani hayr, Allah'
tan ve ·§er i-blis'tendir, iddiasmda miittefiktirler ve bu mana ile umumen 
seneviyedirler. §ehristani der ki: Bilumum meclisiler; hayr ve §erri, 
fayda ve · zaran, salah ve fesad1 aralarmda tamamen payl~mi§,_ yani 
biri.si yalmz hayir ilkesi, biri de yalmz §er ilkesi olmak iizete iki esasa 
kail oldular, birine nur ve birine zulmet ve farsc;a olarak Yezdan ve 
Ehrimen adm1 verdiler. Bu ba,bda bunlarm bir c;ok me~hebleri varsa 
da mecusilerin problemlerinin hepsi, iki kaide iizerinde toplan1r : Birin
cisi; nurun zulmet ile katl~ma sebebi, ikincisi de; nurun zulmetten ann
masi, kurtulmas1 meseleleridir. Kati§mayi ba§langi<;, kurtulmayi sonu~ 
sayar~ar. Biitiin mecusiler, bu ~uretle iki as1l ishat ederler. Bununla 
beraber as1l meclisiler, bu iki asllh ikisinin de kadim VE" ezeli olmas1 
caiz olamayacagma, nurun ezeli, zulmetin sonradan meydana gelme 
olduguna kaildirler. Sonra da bunun meydana geli§ sebebi uzerinde 
ihtilaf ederler. Ash §err olan zulmet veya Ehrimen'in meydana geli§i 
nur ve Yezdan'dan m1 oldu? Haynn ba§"lang1c1 olan nur veya Yezdan; 
ciiz'i bir §err ihdas etmiyorsa, nas1l olur da ash §err olan Ehtimen'i ih
das eder? Bunu o ihdas etmemi§ ise, kim ihdas edebilir'? ihdas edilmi§ 
degil ise terkib ve imtizac; nas1l mumkiin olur? i§te bunlar, mecusilerin 
tak11Ip kald1klan noktalardir. Kiyumresilere gore; nur benim olsa 
nasll olur? diye bir fikretmi'§ ve nur tabiatma miinasib olmlityan bu 
fikri reddeden zulmet has1l olmu§ ve buna Ehrimen denilmi§. Ehrimen 
§err, fitne, fesact ve 1zrar tabiatinde oldugundan nura kar§I <;1k1p, . ta
biat ve soz balrnmndan muhalefet etmi§ ve binaenaleyh nurun askeriy-
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le zulmetin askeri arasmda muharebe olmu§, sonra melekler tavassut 
etmi§, siifli alem Ehrimen'in olmak uzere sulh olmu§lar. Bu sulh, yedi 
bin sene surecek sonra Ehrimen, alemi tahliye edip m1ra teslim eyle
yecekmi§. Zervanilere gore de; nur, evvela hepsi nfudan bir taklln ru
ha.ni ve nur3.ni §aluslar ibda' etm_i§, lakin Zervan nammdaki en buyUk 
§3lus .bir §eyde §ekket~ ve bu §ekten Ehrimen §eytan meydana gel'" 
mi§. BaZI Zervaniler de demi§ler ki: Buyiik Zervan, bir oglu i~in (9999) 
sene gurilltu etmi§ olmaml§, sonra galiba bu a.Iem hi~ bir §eY degil, 
diye nefsiruie bir fikir hadis olmu§ ve l)inaenaleyh o merakmdan Ehri
men ve bu ilminden Hurmuz ikiz olarak dogmU§. Hurmuz ~lkl§ kapt
sma daha yakm iken Ehrimen §eytan, hile edip anasmm karmm yar
Im§ ve evvela ~1k1b dunyayt zaptetmi§. Zerdii§t de bu iki aslm birbiriyle 
~eli§ik olup mevcudat ve alemin iki mebde'i · oldugunu, hunlann imti
zacmdan terkibler ve bu terkiblerden· muhtelif §ekiller meydana geldi
gini ve maamafih . bu iki z1ddm ikisi de Bari Teala'mn halk ve. ibdA'Iyla 
husUI buldugunu ve bu mezc ve terkibin failinin Halik Teala oldugunu, 
binaenaleyh . Aliah'm Vahid olup Zlddl, dengi ve zatmda §eriki bulun
madJ.guu soylemi§ ise de ash §err olan Ehrimen'in z1ddlyle beraber ya
ratllmasrm ve bunlann mezcini Vahid oian Allah Teala'ya nisbet ettigi 
halde Ehrimen'in vucudunu Allah'a nisbet etmek caiz degildir, diye 
1sran noktasmda zikrolunan c;el~ki ve c;1kmazdan kurtulamaml§ ve bir 
de Vahid olan ilk yaratwmm altmda biri hayr halikl, biri de §err ha.Iikl 
iki c;eli§ik ilke kabul etmekle evrenin -idaresinde birincisi ilk yarat1c1 ve 
kan§lm sebebi olan bir tek Yezdan'm, ikincisi hayr ilkesi olan mahluk 
nur veya Hurmuz veya melek, iil;iinciisu §err ilkesi ve yamtilmi§ olan 
zulmet veya Ehrimen vey-d iblis olmak uzere iic; yonetici rabb farzeden 
iic;lii bir §irke de dU§ffiU§tur ki bu §irk biri z1dd1 ve dengi ve §eriki ol
maytp vahid olan yarat1c1 biri de onun yoktan yaratip birle§tirdigi 
melek ve §eytan iki yaratllrm§ mebde'in bil~iminden meydana gelmi§ 
olan ve bu alemdeki h'ayr ve §errin, salah ve fesadln, taharet ve haba.
setin mii§terek yaratiCISI, yaratilmi§ bir Rabb olmak uzere bir taraftan 
§eriksiz hahk, bir kadiin Rabb, bir taraftan da ikiz bir §irket-i melek 
ve §eytandan miirekkeb bir sonradan meydana gelme Rabbi arasmda 
tasavvur olunmm~ ~eli§ik bir dualist §irk mahiyyetindedir. Binaenaleyh 
Zerdii§t yalmz hayr, Allah'dan ve §er, iblis'ten demek tarzmda dualist
lik ile kalmami§, haytr; melekten §er, iblis'ten olmak uzere hayr ve §er, 
melek ve iblis ortakhgmdand1r ve bu ortakllkta Allah'tan demek tar
zmda bir diializme kail olmu§tur. 

Bu iza.htan anla§Illr ki; ibn Abbas'tan· nakledilen nuzlil sebebinde 
zmd1klann hayr ve §errin yarat1c1S1 iki karde§ dualizmi { 0:!' 4,1~, 
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l:,...; ~~ ) ayeti mucebince neseb ta'birleri btitiin mecfrsi mezhebleririin 
esaslarma i§areti muhtevidir. Hem hepsinin bir dtializmde toplandlgi
ru goste~, hem de mecfrsiler yerine lakabnu se~erek bilha_s.sa Zerdfr§
tilere nazar-1 dikkati celbeylemi§tir. Binaenaleyh ~yetteki cin, diger 
mecusilere nazaran yalruz §eytana sarfedilmek lazlm gelirse de, bazl 
Zervanilerle . Zerdti§tilere nazaran Ehrimen'e ve Hiirmtiz'e yani §ey
tana ve melege, cin ve periye §amildir. Ve bu mana ile ayet, nakledilen 
sebeb-i ntizilliin ikisine de mti:ptabLl{ Olduktan ba§ka, siyak ye Sibaktan 
anl~lldigma gore; gerek dtializm ve gerek teslis vesair suretle olsun 
metafizik ve rUhani §irklerin ctimlesine ayn ayn §amildir. Ve bu §ti-
mUlti ayn ayn anlatmak i~indir ki, ( ~.,:. ) degil ( . ~1$;. ) bu
yurulmu§tur. Bundan ba§ka ( ~1.\S';. ) fiziki ma:hiyette etkin ka
bul edilen tabii gti~ler gibi, gizli ve sakh faktorlere bagh felsefi ve gayr-1 
felsefi §irklerin dahi envama §8.mil olabilecektir. Zira genel olarak cin 
kavram~nda, yalruz olan ve ancak temessiil halinde goriinebilen miicer
red gii~ler ve ruhaniyyet d~gil, gozle gortilmek §amndan olmakla be,.. 
r81ber sakl1 ve gizli bir halde bulunan biiyiik kti~tik cisimler ve §ahiSlar 
ve gizli topluluklar bile dahil olacakt1r. 

Velhas1l Allah'1 hakk1yle takdir etmeyen katirler, O'na cinleri ttirlti · 
ttirlii ortaklar tuttular, halbuki onlan Allah halk etti ..:_Yani cinler de 
Allah'm mahlUkudur. Nitekim o mii§riklerin ekserisi bllnu esas i'ti'ba
riyle i'tira.J ederler. i'tirat etmeyenlerin de etmesi icab eder. Binaena
leyh mahluku, halikma ortak ve rakib addetmeye kalkl§mak ve Allah'm 
izni olmakslzm cinlerin alemde ve insanlar iizerlnde ' bir te'..sir yapa;bi
leceklerini farz etmek ve bu sure tie halikm mih!Ukuna kar§I bir aczine · 
ihtimal vermek ·biiytik bir hamakat ve dalale~ ~ik bir haks1zhk. oldugu 
lt§ikard1r. Bu manaya gore ( ~ ) zamiri cinne raci'dir. Ve bunda 
cinlerin de ak1lh varllklar ciimlesinden bulunduguna tenbih vardlr. 
Bu zamirin Cinne degil ( l,l...:. ) mn Utili olan mti§riklere irca1 da 
muhtemeldir. Ve bu suret·~e mana §oyle olur: Halbuki bu mti§riklerin 
kendilerini halk eden cinler degil Allah Tealad1r. · Binaenaleyh halika 
kar§I cinleri ortak farzetmege kalki§mak ve onlarda izn-i ilahi haricin
de bir te'sir t~hayyiil etmek ne biiyitk kiifrand1r. Halhuki bir . taklm
lan cinlen, perileri, gizli kuvvetleri Allah'a ortak kabul ettiler. Bir ta
klrnlan da Allah'a ogullar, k1zlar uydurdular. Allah'ta dogurma ve do
gurulma tahayyiil ·ettiler ve ·bu stl.retle Allah'tan dogmus. erkek veya 
di§i ilahlar uydurdular. Bunlan Allah'ui ogullan veya ku;lan diye ilAh 
cinsinden saytp ina'bud edindiler, Alla~'1 bunlarla, bunlan putlarla 
temsile kalk!§tllar. Melaike Allah'm 'klzlandir, diyen arap mti§rikleri 
ve sabieleri bu .ctimleden oldugu gtbi Hiirmiiz ve Ehrimen Allah'm ogul-
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landlr diyen baz1 mec\isiler, Uzeyr Allah'm ogludur diyen baZI yahll
diler, Mesih Allah'm ogludur diyen h1ristiyanlar dahi bu cumledenclir. 
Tekvinde sudur ve dogurmaya kail olan filozoflar da bunlara benzer: 
Hep ·bunlan hie; bir lime mtistenid olmayarak ve ne dediklerini bilme
yerek uydurdular. Allah'a ortak, ogul veya k1z evlad uydurmaya kal
kl§anlar; ilah ve ogul dedikleri zaman ne soylediklerini bilmeyen ca-

~ hiller ve mufterilerdir. ilah ikidir veya uc;tur diye Allah'a zatmda veya 
s1fatmda- veya fiillerinde az veya \!Ok denk veya onun altmda benzer 
veya z1d bir ortak, bir arkada§ veya rakib farzedenler; ne· dediklerini 
bilmez, eahiller, mufteriler oldugu gibi; ogul veya k1z, ~ocuk isnad eden
ler de aym v~hile ne dedigini bilmeden ortak ve hemcins isnad etmi§ 
ca.hiller ve mufterilertlir. 

Allah Subhanehu kendini bunlardan tenzih eder ve O'nun zat-1 
subhanisi bunlann bOyle cahilane ve mufteriyane tavsiflerinden mu
kaddes ve yucedir. Gerek Zlddiyet ve gerek benzerlik ve hemcinslik su
retiyle olsun her nev'i' §irk, keza benzerlik, hemcinslik ile ortakll~ ge
rektiren dogurmak ve dogmak -gibi vas1flar, hadd-i zatmda ilahiyyet 
vasfma aykm ve ilah mefhumuyla c;eli§iktirler. Bunlar bir nevi noksan, 
acz ve ihtiyac; ifade eden sonradan olu§ vas1fland1r. ilil.hhk hakikati ise, 
her noksandan munezzeh ve yuce bir ustUn kemaldir. Binaenaleyh 
ilahi zat ve hakikat hakkmda §irk ve \!OCUk mlimteni'dir. Ve bunu an
lamak ic;in ba§ka bir delile ihtiyac; ta yoktur. Bizzat Hah mefhfunu, bu 
initina' isbata kafidir. Zira ilah mefhumunda en yUksek bir ulviyyet 
ile bir yoktan varedicilik · ve bedi'1yyet vasf1 vard1r. Allah'm ortag1 ve 
gocugu nas1l olabilir ki, 0 butun goklerin ve yerin yoktan varedicisidir, 
e.§SiZ mubdi'idir. Btittin ulvi ve stifli alemden hie; biri ' yokken, znis.il 
olacak, benzerlik ifade .edecek kanun, as1I, madde, suret, numune, or~ 
nek denecek hie; bir §ey mevcud degilken ilk evvel bunlan icad ve var 
eden, her nev'in ilk ferdini, ilk misalini ibda' edip yoktan vucuda ge
tiren ve bOyle ibda' adeti ve zati fi'li ve s1fatl olan binaenaleyh 
misli misali, e§i . ve benzeri bulunmak ve tasavvur edilmek ihtima
li olmayan ve O'nun vlicud ve icad1 olmadan bir yokun vucuda 
gelmesi ve her hangi bir §eyin var olmasl imkam bulunmayan yiice 
rnubdi'dir. Ma'lfundur ki ibda' ; mi.Sali onceden gec;memi§ alan bir §eyi 
ihtira' ve tekvin etmektir. Nishi ibda' az c;ok bir misal ile alakadar .ola
bilirse de hakiki ibda'dan hi\! bir misal ve asl gec;mi§ olamaz. BOyle 
hie; .bir misali gec;meden icad olunan orneksiz, guzel ve fevkal'ade f}eye 
ibda' edilm~ veya ·bedaatla muttas1f manasma ( f"!~ ) dEmildigi gibi, · 
bU~lU ibda' ~en Ve ibda' adeti olan miibdi'a dahi ( - cj_~ ) . denilir ki 
musnh manasma, sarih, semi' nianasma miismi' gibi miii'Il manasma 
fail veya faildir. Ve ·bu~ bedi' denilmesin"e miibdi' isminin . ifade et- · 
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medigi bir devam ve siibut manas1 vard1r. Ve her iki mana ile bedi' 
denildigi zaman; bir misalsizlLk, nazirsizlik, giizellik ve fevkal'adelik 
mefhlimu vardlr ki, ·biitiin goklerle yer bOyle e§Sizliklerle dolup ta§a.n bir 
bediad1r. Maamafih her ne olursa olsun ibda' edilmi§ olan §eylere bedi' 
1tlak1 ancak once gec;mi§ misali olmamak i'ttbariyle izafi ve. nisbiclir. 
Bir bediay1 ilxia' eden, ernsalini de ibda' edebilir. Ve bir c;ok hedayi' bu
lunabilir. Binenaleyh hakiki bedi; mef'ul bedi' degil, fail bedi'dir. Yani 
daima ibda' eden hakiki mUbdi'dir. Bu niikteye mebni ( .:.1,..-JI (j.~ 
..;. ; ~t, ) izafi terkibi ile goklerle yerin de bedi'Iyyetine ima edilmi§ ol
makla beraber Evvel ve Ahir misli ve misali bulunmak ihtimali olma
yan yegane bedi' goklerle yer degil, onlarm miibdi'i olan Allah Teala 
oldugu ac;Iklanmi§ ve goklerle yerin izB.fi e§Sizlikleri, benzersiz miibcli'in 
varllgm1 ve ibda' s1fatlm kendilerinde az c;ok temsil eden bir mi.sal 
ve bir mutabakat veya tazammun delaleti ifade eden ·bir dall olarak 
degil, ancak ma'lUliin fail illetine hadisin muhdisine, san'atm sani'me 
delaleti gibi nisbi ve intikali, iltizami bir delalet ile deli! ve alamet ola
rak ifade ettikleri ve Allah denildigi zaman biitiin e§Sizliklerin bedi'i 
olan biricik miibdi'1 anla§Ilmak laZim geldigi gbsterilmi§tir. 

Burada §Unu iyi dii§iinmek laz1m gelir ki: ilxia'm ta'rifinden an
l~Ildigl iizere; bedi' bir eser demek, ili§ik bir misali degilse de onceden 
gec;mi§, misali olmayan bem;ersiz bir eser demektir. 0 bir kanun bir 
mukayese ile viicuda gelmez. ilk misal onunla ba§lar, benzerlik tiir
liiliik kanun ondan .sonra husule gelir. Bununla beraber, yokun kendi 
kendine viicuda gelmesi, zatl yok olamn bizatihi var olmas1, yani bi
zatihi tekevviin muhaldir. Sarih bir tenakuzdur. Yalruz maddi illet, bil
fill yok olan bir §ey'in bilkuvve bulundugu bir asl ve mefl§e'den kendi 
kendine fi'le gikmasi veya yalmz suri illet, yani yok olan bir §ey'in 
miicerred bir ornekten yine failsiz kendi kendine bir suret kazanmasl 
veya her ikisi de kafi degildir. · Bilkuvve gerek bulunsun gerek ibulun
masm, bilfiil mevcud olmayan her hangi bir §ey'in mevcud olmas1 her 
halde bir fail illet, yani onu fi'len icad edecek bir mucide muhtactlr. 
Ve ancak o zamand1r ki bizatihi tekevviin c;eli§kiyi ortadan kaldmr. 
Bir f.ailin maddi veya suri illete btr :§ey ila ve etmesiyledir ki yeni bir 
varllk tasavvuru miimkiin olabilir. Yoksa yine hizatihi tekevvun te-

. nakuzu varid olur. Binaena:leyh hakiki manas1 ile fail-i illete yogu var 
eden, viicud yapan bir kadir mevcud demektir ki gerek az c;ok bir mi
sali ihtiva eden bir as1l ve maddeden ihrac ve in§a suretiyle olsun, 
gerek bununla bember diger bir ornegi taklid suretiyle olsun, ikisinde de 
bilfiil mevcud olmayan bir §eyi bilfiil mevcud yapmak ve binaenaleyh 
viicuda yepyeni bir §ey ila ve etmek vard1r. 0 hal de maddi illet ve suri 
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illet fail-i illetten mU.stagni olmadl~ halde fail-i illet hadd-i zatmda 
_ bunlardan mU.stagni ve miistaklldir. Bunun i~in hadisatm hudU.sunda 
maddi ve sfui illet atllabilir, fakat fail illet at1lamaz. Ve hakiki fail; fi'
linde ne maddi illete ne de suri illet-i kanuna mahkum ve muhtac de
gildir.. 0 maddesiz veya misalsiz, yahud hi~ biri olmakstzm da icad 
yapabilecek sill fail, Slrf muciddir. Yani tam manas1 ile mubdi'dir. Fi'
linde niadde ve surete muhta~ olmayan mubdi' failin eserine kendi 
zatmdan bir madde veya suret ve misal verdigini farzetmek de tenakuz 
olur. Dmek ki hakiki miibdi' strf ibda'1 ile yaptl~ ilk e§Siz eseri icad 
ederken ne kendinden bir cuz' ay1np dt§an ftrlatmak gibi ·bir degi§iklik 
yapnn§, ne de kendinden bir mis8.l ittihaz edip kendini taklid ve temsil 
etmi§ olamaz. Zira tahavvill, maddi illette benzerlik ise sari illette mu
lahaza olunabilir. Halbuki ibda'da bunlar yok, ancak fail ve flil vardtr. 
Bmaenaleyh mubdi' faile gore illetin degi§mesi sudur ve dogurma, fena 
ve infial yok ancak baka ve fiil vardtr. ilk mahlukun ibda'mdan son
radtr ki maddi illet ve suri illeti tasavvur olunabilir. Ve ·bunun i9in ilk 
eseri bedi' olan ilk mahluk ile mubdi' fail arasmda ne bir sudur ve 
aynlma dti§tintilebilir, ne de zat, stfat ve fiil baktmm4aJl ortakllk, hem
cinslik ve ·benzerlik bulunabilir. Madde ve misal; bOyle ibda' edilen 
ilk mahlUk1 ile ba.§lar. Gu~ler, benzerUkler, kanunlar, nevi'ler, cinsler 
ona i.rci.' olunur. 0, benzer ve farkll §eylerin ash ve men§e'idir. Degi§
me, benzeyi§, tekamill hep ondan sonradtr. Ve ona eklenen her degi§ik
lik, farkhllk, yenilik tekamill dahi mubdi' failin re'sen bir ibda'Idtr ki, 
buna ( vf ) emri denilir ve yaratlll§m e§Sizliklerinde ( ~I Wf ) 
t&.'bir olunur. Bu v~hile hakiki fail; onceden hi~bir benzeri olmayan 
ibda' fiiline gore mubdi', onceden bir benzeri bulunan ve o benzerine 
·benzeyerek, bir farkhhk ve aynhk ifade eden ve cuz'i ibda'1 mutazam
mm o1ar1 fi'line gore de mtin§i'dir. Maddi illeti i·bda't i'tiba.riyle fatlr 
ve suri illeti i'tibAriyle de musavvirdir. Hahk ve Bari isimleri de hep
sinden geneldir. Halk, ibda' ve in§adan daha geneldir. Ve unutmamak 
lazrm gelir ki; bu in§lldaki farkhhk §ekillerine e§lik eden benzerlikler, 
hakiki fail degil onceden ornegi g~mi§ olan ilk ma.hluka benzerliktir. 
Fallin sun'u hepsinde ibda'dtr. Hatta in§adruki benzerlik de onun ibda'l
dtr, hastll ktilli veya cuz'i bir ibda' olmadan hi9 bir §eY kendi kendine 
yoktan vucuda gelemez. Bunl,lll i~in halk ve hahk delilleri daima e§ya
nm f.arkh bi9imlerinde, hudusunda, yenilig'inde, hasth ibda' noktalann
dadlr. E§yamn benzerlikleri i~indeki farkhllk ve deg~iklik ile cuz'i ibda' 
.noktalan strf ibda'm ve -mu•bdi'in varhgrmn delilleri, burhanlan ve 
kudretinin ayetleridir. E§yaya basiret nazan ile bir atf-1 nazar edilirse 
g<>rultir ki; ba§langt~ta aytnmla ibda'a i.stinad etmeyen hi9bir §ey bu-
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Iunamayacag1 gibi, sonda da c'iiz'i ibda'a istinad etmeyen hi{!bir §ey 
yoktur. Ve bunun i{!indir ki; ciiz'i e§yadan hi{! biri, tasavvuri ve temes-

- siili ilirn ile taniamen bilinemez, tam aymmla ta'rif olunamaz. Bilinirse 
gozle goriilerek bilinir veya baZl §ekillerle tahayyiil olunur. Ve bunlar 
hepsindeki mutlak ibda'1 derhal anla§1hr ki bu nazar, goklerle yerin 
hepsine topluca baki§tlr. Ve bunun ic;in burada, dogrudan dogru s1rf 
i,bda'1 gostermek ic;in ( ~;~1, .:..I,....JI ~~ ) buyurulmu§ ( Y. L., ) 
diye muhteviyati ilave edilmemi§ onlar, bilahare ( • ..;. § ~ ) ile 
gesterilmi§tir. (Elmallh, Hak Dini Kur'an Dili, III, 1998 - 2009). 

Ger~ek Yaratlci 

Bu varhklan yoktan var edip en giizel §ekilde meydana getiren 
zatm kendisine bir halef b1rakmaya ihtiyac1 olamaz. Halef bmuanak 
arzusu fani insanlara mahsU.stur. Zaytflann s1gmd1g1 ve yoktan var 
etme giiciine sahib olmayanlarm arzu ettigi bir§eydir. Hem onlar, yer
yiiziindeki c;ogalmamn kanununu biliyorlar. Yeryiiziinde ·bulunan her 
varllgm kendi cinsinden bir di§iye sahib oldugunu biliyorlar. f}u halde 
Allah'm di§i bir arkada§l olmad1gma gore c;ocugu nas1I olabilir. 0 yiice 
yarat1c1 birdir ve tektir. Benzeri hic;bir §ey yoktur. Evlilik unsuru bu
lunmadan neslin devam1 miimkiin miidiir? Degil. Bu bir g~ek. Fakat 
bu ha.reketleri onlarm dii§iince seviyelerini g6steriyor. Ve ayet-i ikerime 
onlarm yakm hayatlanndan ve mii§ahedelerinden ornekler sunarak 
hitab ediyor onlara. Ve ayet-i kerime onlan gerc;eklerle yiizyiize getirir
ken her tiirlii §irk emaresini yok etmek ic;in yaratlll§ meselesi iizerine 
daha c;ok egiliyor. Yaratllmi§ olan biri ebediyen yaratana e§ olm:az. Ya
raticmm mahiyeti, yaratilnn§larm mahiyetinden farkhdir. Aynca ayet-i 
kerim-e, Hak Tea.Ia'nm mutlak ilmi ile yiizle§tiriyor onlan. Halbuki buna 
kar§Ill_k onlann ileri 'surdiikleri evham ve zaillardan ba§ka hic;bir §ey
lerl yok: 

«Her §eyi 0 yaratmt§tlr» ... 
«Ve 0, her §eyi hakkiyla b1lendir» ... 
Daha once ayet-i kerime mii§riklerin, Allah'm ogullar ve kizlar 

edindigi, cinlerden kendisine ortaklar tuttugu §eklindeki dii§iincelerini 
reddetmek ic;in Allah Teala'mn her §eyin yaraticiSI oldugunu, cinleri de 
halkedenin 0 oldugunu a~1kc;a <belirtmi§ti. i§te §imdi aym ge:rc;ege bir 
kere daha egiliyor. Ve belirtiyor ki: Huzurunda boyun egilmesi gere
ken, emrine itaat edilmesi icab eden, O'na kar§I kulluk vazifesinin ifa 
edilmesi geteken ve din olarak ·. sadece kendisinin dininin 'kabul edil
mesi gereken tek ~ma O'dur. 0, her §eyi yaratand1r, kendisinden 
ba§ka hi~bir ilal). yoktur, O'ndan ·ba§ka hic;bir rab yoktur: 
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<tl§te R.Rlbb1ruz olan Allah. O'ndan ba§ka hi~bir ilah yoktur. ~u 
halde O'na ibadet edin. 0, her §eyin iistiinde mutlak bir Vekil'dirll ... 

Yaratici olarak bir tek 0 bulunduguna gore miilk sahibi de O'ndan 
ba~kas1 degildir. Tek ba§ma yaratan ve yegane miilk sahibi olan zat 
ayru zamanda tek ba§ma nz1k verendir de. Yaratiklarm yaratam ve 
maliki O'dur. 0 , hi~bir ortag1 <bulunmayan millkiinden diledigine n
ziklar ihsan eder. insanlann elde ettikleri ve gec;indikleri biitiin n
ziklar sadece Allah'a mahsus olan o miilkten gelmektedir. Bu ger<;:ekler 
ac;:1k~a yer edince ... Yaratma, miilk sahibi olma ve nz1k verme ger~egi 
kabul edilince bu ger~ekle birlikte zaruri ve kesin olarak rububiyetin 
tek ba§ma Allah'a ait oldugu, Uluhiyet hassalanrun tek ·ba§ma Allah'a 
has oldugu ger~egi de kendiliginden ortaya <;!Ikar. Rububiyetin ozellik
leri; hakimiyet, yonetim ve herkesin .boyun egip itaat ettigi sulta, kul
lann iizerinde birle§tigi hayat nizam1 ve biitiin mefhurnlanyla ibadetin 
sadece Allah i~in yap1lmas1 husU.Slan yer allr. Teslim olmak, emre itaat 
etmek ve· Hakk'a boyun egmek de bu ozellikler arasmdadu. 

Cahiliyyet devrinde Araplar bu kainatl yaratamn Allah oldugunu 
insanlan O'nun · yoktan var ettigini ve biitiin kullan nzlkland1ranm 
Allah oldugunu inkar ediyor degildiler. Aynca diger cahiliyyet tiirleri 
de bu ger~egi hi~bir zaman bir biitiin olarak inkar etmi§ degillerdi. 
Sadece materyalist Grek filozoflarmdan .pek az bir kiSmi mii.stesna. 
Bugiin en geni§ · §ekli ile yaygmla§an materyalist ekollerden hi~ birisi 
Grek'ler zamanmda belli degildi. ~slam, Arap cahiliyyetinde Allah'la 
beraber bir tak1m kulluk belirtisi g6sterilen ilahlara yonelme ve bir 
tak1m §eyleri Allah'a yakla§mak i~in arac1 ve vas1ta k1lmak gibi sapik
hklardan ba§ka bir§eyle kar&Ila§llll§ degildi. Onlar sadece insanlann 
hayatma hiikmeden bir tak1m adet ve prensibleri alma hususunda sa
pikliga dalmi§lardL Daha k1sa bir ifadeyle onlar, Allah'm varhgrm 
dogrudan dogruya inkar etmiyorlard1. Bugiin bir taklm §Imanklann 
hi~ •bir bilgi ve kaynaga dayanrnadan, hi~bir esasa istina.d etmeden 
ileri siirdiikleri iddialara benzer iddialar serdetmiyorlardi. 

Ger~egi soylemek gerekirse bugiin de Allah'm varhg1 iizerinde tar
ti§tnaya giren pek aro1r. Ve her zaman da ~ok kiigiik bir azmhk ha
linde kalacaklardir. ~u kadar var ki esas sapikhk giiniimiizde de cahi
liyyet devrinde oldugu tarzdad1r. Bu da hayat meseleleri ile alakali 
konularda hiikiim kaynagm1 Allah'tan ba§ka tarafda aramaktir. Her 
devir cahiliyyetin oldugu gibi Arap cahiliyyetinin de iizerine kaim ol
dugu karakteristik esas bu §irk nevidir. Giiniimiizde gok az bir yekun 
tutan ve hic;:bir ilmi esasa dayanmayan. ilim iddias1 ile ortaya atildik
lan halde hic;:bir ilmi esasa istinad etmeyen kiic;:iik bir az1nl1k Allah'm 
varhg1 iizerinde tarti§maya girebilmektedir. Aslmda be§er bilgisi, bu 
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konuda imans1zhga gotiirecek hi<; brr ilmi esas bulamaz. Kainatm 
·tabia.tmda da insam ilhada dii§iirecek hi<_;bir esas mevcud degildir. ~u 
kadar var ki; bu pisligin esas sebebi, ba§lang~<;ta kilisenin bask1Smdan 
kurtulup hi<;bir dini esasa istinad etmeden insanlan kolele§tiren ve 
almla.ra zillet damgas1 vuran kilise tannsmdan ka<_;maktlr. Aynca bu 
tartl§macllarm f1tratmdaki tekevviin noksanhg1 ve be§eri varhklann 
esasm1 te§kil eden vazifeleri atalete mahkum etmelerinden dogan eksik
liklerdir. Nitekim yaratlklar ic;erisinde ters yiiz edilmi§ olanlar da aym 
tarzdad1r. 

~u da bir ger<_;ektir ki, yaratma ve takdir hususu hayatm dogU§U 
ger\!eginde oldugu gibi Kur'an-1 Miibin'de hi<;bir zaman Allah Teala'nm 
varllgm1 isbat sadedinde bahis mevzuu edilmez. Zira Allah'm varllg1 
ile ilgili tartl§malar, Kur'an'm goz oniinde bulundurdugu ciddiyetle 
uyu§masi miimkiin olmayan bo§ laflardan ibarettir. Gerek yaratlll§ 
meselesini, gerekse hayatm dogU§U ge~egini Kur'an-1 Miibin sadece in
sanlan dogru yola dondiirmek ve bu ger<_;eklerin ica.bl olan Allah niza
mmi hayatlanrida tatbik etmek, ilah olarak yalmz Allah'a baglanmak, 
rab olarak O'na itaat etmek, biitiin hayat p~oblemlerini O'nun hakimi
yPtine teslim etmek ve hi<; ortak ko§makslzm tek ba§ma O'na ibadet 
etmek gibi konularda. bahis mevzuu yapar. 

Bununla beraber yaratma ve takdir etme ger\!egi, hayatm dogu§u 
ger<_;eginde oldugu gibi Allah'm varhg1 konusunda tarti§maya giren
lere,. susturucu bir huccet olarak kar§Ilanria <_;rkmakta ve bir tokmak 
gibi beyinlerine inmektedir. Bu hakikatm kal'§ISmda onlar kuru gii
rilltii ve edebsizlige varan §Imankhktan ba§ka hi<;bir §ey yapamamak
tadirlar <;ok kere. 

«insan tek ba§ma degildir» ve «Modern diinyada insan>> adll eser
lerin miiellifi Julian Huxley de bu §Irnarik edebsizlerden birisidir. Hi~
bir esasa dayanmayan kendi pe§in hiikiimlerinden maada hj<;bir temele 
oturma.yan fikirleri ile bu konuya dalma ciir'etini gostermektedir. 
<<Modern diinyada· insan» adh eserihin <<din de insanlar tarafmdan 
uydurulmu§ bir §eydir» adll boliimiinde bakm1z ne diy.or : 

. ccilimlerin, mantlgm ve ozellikle psikolojinin geli§mesi, bizi oyle 
bir tekamiil safhasma ulR§tlrdi ki, bu safhada artlk ilah mefhumu 
hi~bir degeri olmayan faraziye durumuna dii§tii. Tabii ilimler kafall].lz
dan ilah mefhumunu sildi, att1. Art1k Allah, kB.inatl idare eden bir ha
kim roliinden Slynhp gizlenmege ba§hyor. Ve bundan sonra ilah mef
humu miicerred manada «ilk sebeb» olmaktan veya esrara biiriilii ge
ne! bir esas oltnaJktan oteye ge<;memi§tir.» 

«Felsefe Tarihi» adh eserin miiellifi Will Durant da §oyle diyor : 
«Evet, felsefe ger<;ekten Allah'tan soz ediyor. ~u kadar var kf.\ felsefe-
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nin soz ettigi ilah, tabii _alemin di§mda tasavvur edilen, lahuti bir 
ilah degildir. Felsefe, filozoflarm ilahmdan soz etmektedir. Bu ilah 
alemin iskeletini, hayatl ve iradesini temsil· eder.» Bu sozler bahis 
mevzuu edilmeye bile degmez. Ne var ki biiyiik kafa denilen kimseler 
boyle s6z etmekten gekinmemektedirler. Biz, bu karanllk deryasma 
gokmii§ kimseleri, Kur'an'Imlzl tefsir ederken muhakeme mevzuu yap
mayacagiz. Onlara Kur'an'la cevab vermeye kalki§mayacagiz. Aynca 
Kur'an'm temsil ettigi hidayet kayna~ndan gelen ve kafannz1 haki
miyeti altma alan dii§iince tarz1yla da onlan muhakeme etmeyecegiz. 
Onlan yine "kendi cinslerinden ve kendilerine denk olan bilginlerle kar
§lla§tiracagiz. Ve bu mevzuu da dii§iince ve ciddiyetten birazc1k olsun 
nasib alnn§ olan kimselerin bilgileri ile yiizyiize getirecegiz. 

Kimya ve Matematik bilgini John Clivland «kat'i sonu<;>> adll 
makalesinde §6yle diyor: 

«Ak1l ve fikir sahibi hi9bir kimse dii§iiniir veya inarur m1 ki ak1l 
ve hikmetten mahrUm kuru kuruya miicerred bir madde tesadiif yoluy
la kendi kendisini meydana getirebilmi§ olsun. Veya bu nizam1 ve kainat 
kanunlanm tesadiifen ortaya g1kanp ta kendisini ona adapte etsin. 
~iiphesiz ki buna verilecek ~eva;b elbette menfi olacakt1r. Halbuki, 
madde enerjiye donii§iirken veya enerji madde haline inkilab ederken 
rneydana gelen ameliyelerin biitiinii, belirli kanunlara uygun §ekilde 
iamamlamr. Netice ola,ra:k meydana gelen madde bile ana unsurunu 
t~kil eden maddenin boyun egciigi kanunlann aymsma boyun eger. 
Kimya ilmi bir tak1m maddelerin yok olma metodunu bize g6steriyor. 
~u kadar var ki baz1 maddeler, gabucak yokluga dogru giderken bir 
k1sm1 da yava§ yava§ yol allr. §u halde madde ebedi degildir. Ebedi 
olmaymca demek oluyor ki ezeli de degildir. Qiinkii maddenin bir ba§
langiCI vard1r. Kimyevi deliller ve diger pratik ilimler bize g6steriyor 
ki, maddenin ba§langtcl yava§ yava§ ve homolog bir s1ra ile olmami§
tlr. Fiic'eten ve birden meydana gelmi§tir. Hatta Him bize, bu madde
lerin ne zaman ve ne §ekilde meydana geldigini belirtme'ktedir. §u 
halde §U gormii§ oldugumuz maddi alem bizzarfue yaratllffil§ olmalldlr. 
Ve yaratild1g1 zamandan. beri de belirli kainat kanunllarma boyun eg
mektedir. Ve bu kainatta tesadiifiin hi<; mi ·hi<; yeri yoktur. · 

Bu maddi alem, kendi kendisini yaratmaktan aciz olduguna gore 
kendisinin boyun egmek zorunda oldugu kanunlan kendisi vaz'ede
meyecegine gore yar.atlll§ i§leminin maddi olmayan bir varll~n kudreti 
ile tamamlannn§ olmas1 gerekir. Ve kftinattaki engin nizam bu yaratl
cmm mutlaka a:kil ve hikmet s1fatlyla muttas1f bulunmasm1 icab ettirir. 
§u kadar var ki akll maddi alemde <;all§ma giiciine sahib degildir. 
T1pda, eczac1hkta ve pgikolojide oldugu gibi iradesiz ak1l hi9bir fonksi-
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yon icra etmez. irade s1fatma malik ohm bir varhgm ise, bizzat mevcud 
olmas1 gerekir. Buna gore meydana ~1kan kesin ve mant1ki sonu~ 
-ki bu sonuca akli dii§iincemiz bi~ zorlamaktad1r.-_ Sadece bu kai
natm bir yaratam olmas1 zarureti ile bitmiyor. Bu yarat1c1mn her§eye 
giicii yete~ Alim ve Hakim bir zat olmasm1 da icab ettiriyor. Ki a.ncak 
bu sayede k8.iriatl• diizene sokup idare edebilme giiciine sahib olsun. 
Aynca bu yamtiCmm devamll var olmas1 gerekir. Nitekim heryerde 
tecelli eden i§aretleri de · bunu gbstermektedir. Durum boyle olunca, 
Allah'm varllg1m ka~bul etmekten ba§ka s1g1mlacak bir nokta yoktur. 
Bu yarat1c1 kainati yaratan ve ona yon veren Zat-1 Bari'dir. Lord 
Keilwend devrinden beri biiyiik merhaleler_ kat'etmi§ olan ilim bizi 
kesin §ekilde O'nun soyledigini tekrar etmeye zorluyor : «Ne ;kadar 
derin dii§iiniirsek dii§iinelim vard1g1m1z ilmi neticeler bizi ilerde mut
lak §ekilde Allah' a inanmak mecbl'1riyetinde b1rakacakt1r.» ... 

Biyoloji ve ta:biat bilgini Frank Allen «alemin dogU§U tesadiife mi 
baglld1r, .yoksa bir maksada m1 mebnidir'?» adh ma:kalesinde §Oyle 
diyor: . 

<<Qok kere s<:iylenir ki bu kainatm bir yarat1c1ya ihtiyac1 yoktur. 
Peki ama biz bu kainatm var oldugunu kabul ederse'k O'nun varhgm1 
ne ile a.~Iklayacag1z? Bu suale verilecek cevab dort ihtimalden ibarettir. 

1 - Ya bu kainat miicerred olarak vehim ve hayalden ibarettir. 
Ki bu gorii§ bizim kabul ettigimiz kainatm varhg1 kaziyyesi ile tama
men ters dii§er. 

2 - Veya bu kainat kendiliginden yokluktan ne§'et etmi§tir. 
3 - Yahut bu kainat ezelidir, dogu§unurt ba§lang1c1 yoktur. 
4 - Ya da onu yaratan birisi vard1r . . 
Birinci ihtimal kar§1m1za §U~r ve ihsas probleminden ba§ka bir§ey 

getirmez. Yani bizim bu kainattaki ihsaslanm1z, kainatta meydana ge
Ien hadiseleri idrak edi§imiz, bu takdirde ger~ekle hi~ alakas1 olmayan 
bir vehim olmaktan-oteye ge~mez. Nitekim Sir James Jeans son olarak 
bu gorii§e donmii§ ve kainatm fiili bir varhga muhta~ olmad1gm1 ve 
sadece zihnimizdeki suretlerden ibaret oldugunu ileri siirmii§tiir. Bu 
gorii§e uyarak diyebiliriz ki biz bir vehimler diinyasmda ya§Iyoruz. 
Mesela bindigimiz §U trenler, dokundugumuz §U vasitalar hayalden 
ba:§ka bir§ey degildir. Ona binenler de hayallerdir. Bu trenler . varhg1 
bulunmayan . nehirlerin iizerinden gec;mekte, maddi olmayan kopriller
den a§niaktadirlar. Bu tamamen hayali bir gorii§tiir, iizerinde tarti§ffia 
veya miinak~aya dalmak luzumsuzdur.» 

«-ikinci gorii§e gelince ki buria gore i~inde ya§adlglmiZ alem biitlln 
maddesi ve enerji kaynaklan ile birlikte oldugu §ekilde yoktan mey
dana gelmi§tir. Bu gorii§ de bir onceki gorii§den basitlik bak1mmdan 
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geride kalmaz. Uzerinde fikir serdetmeye ve tarti§maya bile luzum 
yoktur. 

Kainatm ezeli oldugunu ve ba§langicinm bulunmadigmi ileri siiren 
ii<;iincii gorii§ ise bu kainatui yaratanmm bulunmas1 gerektigini . ileri 
siiren gorii§e yakmdlr. Bu kainati yaratan ezeli tek bir unsur vard1r. 
Oyleyse biz bu ezelilik Sifatim ya tek ba§ma olti bir aleme nisbet ede
cegiz yahut da yaratan canh bir ilaha. Bu iki ihtimalden birini dige
rine tercih etmek fikri zorluk bak1mmdan durumun degi§mesine sebeb 
olmaz. Ancak termo-dinamik kanunlan bu kainati meydana getiren 
unsurlann tedrici olarak 1Sl5Inl kaybettigini ve bir giin kesinlikle kai
nattaki biitiin cisimlerin s1fmn altmda bir s1cakhk seviyesine dii§ece
gini ve o giin de biitiin enerjinin yok olup hayatm degi§ecegini ileri 
siiriiyorlar. Bu durumun meydana gelmesi iQin hi<;bir engel yoktur. 
Zira cisimlerin ISISI s1fmn altma dii§tiigii zaman, zamanla enerji stok
ian tamamen yok olur. ~u kadar var ki yan1p tutu§an giine§imiz, par
layip duran yildizlarimiz ve muhtelif hayat §ekilleri ile dolup ta§an 
diinyam1z tamamen a<;Ik bir §ekilde bu kainatm esasmm muayyen bir 
zamanda ba§lami§ olmasm1 gerektirir. ~u halde kainat sonradan mey
dana gelmi§tir. Ve bu da demektir ki, bu kainatin ba§langici olmayan 
ezeli ve ebedi, ilmi her §eyi ku§atmi§, kudretinin hududu olmayan gii<;lii 
bir yaratana ihtiyaci vard1r. Ve elbette bu kainat O'nun kudret elin
den <;Ikmi§ olmahdir.)) . .. 

Allah Teala her §eyin yaratamdir. O'n'dan ba§ka hi<;bir ilah yok
tur. i§te Kur'an'm iizerine kaim oldugu ana kaide. Tek ba§ma Allah'a 
ibadet etmeyi rububiyetin biitiin mefhumlan ile O'nun ru•bubiyetine 
baglanmayt gerektirdigi temel esas. (Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-Kur'an, 
v, 356 - 363). 

---<>Oo--- - -

102 - i~te ·Rabbiniz olan Allah, O'ndan b~ka hiQbir 
tann yoktur. Her ~eyin yaratan1drr. Ve 0, her ~eye de 
Vekil'dir. . 

103 - Gozler; O'na eri~emez. 0 ise, biitun gozlere 
eri~ir. Ve 0, Latif, Habir'dir. 

Tefsir, C. VI F . 1·75 
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Allah Te8la buyuruyor ki : i§te Rabb1mz alan (her §eyi yaratan, 
ne ~ocugu ve ne de arkada§l alan) Allah. O'ndan ba§ka hi9bir tann yok
tur. Her §eyin yaratarud1r. O'na ibadet ediniz. (Tek ve artag1 olma:k.sl
zm sadece O'na ~badet ediniz. O'nun birligini, O'ndan ba§ka tann ol
madl~m, O'ntm ne ~acugu, ne babas1, ne arkarla§l, ne benzeri ve ne 
de dengi almad1gtm i'krar ediniz.) Ve 0, her §eye de Vekil'dir. (Karu
yucu, gozetici, kendi di§mda.ki her ~eyi idare edici, onlan nz1kland1-
nc1, gece ve giindtiz koruyucudur.) » 

Allah Teala: ccGOzler; O'na eri§emez.» buyuruyor ki, bu husU.sta 
selef imamlanmn gorti§leri §oyledir: 

Bu gorti§lerden birine gore; gozler O'nu her ne k'adar ahirette go
recekse de, dtinyada O'na eri§emez. Gozlerin O'nu ahirette gorecegine 
dair Allah Rasulti (s.a.) nden bir~ok kanallardan mutevatir ha:berler 
gelmi§tir ve bunlar sahih hadis kitablarmda, mtisnedlerde ve stinenler
de mevcuddur. Nitekim Mesruk, Hz. Ai§e'nin §Oyle dedigini na:kleder : 
Kim, Muhammed'in Rabbm1 gordtigtinti samrsa, yalanc1d1r. Zira Allah 
Tea.Ia «GOzler; O'na eri'§emez. 0 ise, biitiin gozlere eri§ir.» buyurmu§
tu:r. Hadisi ibn Ebu Hatim, Ebu Bekr i1m Ayya§ kanallyla ... Mesruk' 
tan rivayet etmi§tir. Yine bir ~oklan hadisi Mesruk'tan rivayet eder
ler. Bu hadis, muhtelif §ekillerde olmak tizere sahih ve diger hadisH~r 
de Hz. Ai§e'den rivayetle sabittir. ibn Abbas bu hususta Hz. Ai§e'ye mu
halif durumdad1r. Ondan gelen rivayetlerden birinde; Allah'm mutlak 
alara.k g6rmeyi zikrettigi, ba§ka bir rivayette ise Allah 'RasUlti'ntin, 
Rabb1m kalbiyle iki kere gordtigu zikredilmektedir. Mesele, Necm sure
sinin ba§mda in§aallah zikredilecektir. ibn Ebu Hatim der ki: Muham
med ibn Miislim'in ... ismail ibn Uleyye'den rivayetine gore o ccGoz
ler; O'na eri§emez. 0 ise, btitiin gozlere eri§ir.» ayetinin hiikmtiniin dtin
yada aldugunu soylemi§tir. ibn Ebu Hatim bunun bir benzerini ba.basl
mn, Hi§8.m ibn Ubeydullah'dan rivayet ettigini zikreder. 

Diger baz1lan ccGOzler; O'na eri§emez.» kavlinin genel aldugunu; 
inananlarm ahirette Allah'1 goreceklerinin sabit alup haberle (hadiste) 
bunun tahsis edilmi§ oldugunu soylemi§lerdir. Mu'tezile'den olan diger 
bazllan ise, bu ayetten anladlklarmm bir geregi alarak : 0, ne dtinya
da, ne de ahirette goriilmeyecektir, demi§ler ve bu husU.sta Ehl-i Stinnet 
ve'l-Cemaat'a ters dii§IDU§lerdir. Bununla ·birlikte Allah'm kitabmm ve 
el~isinin siinnetinin delaletleri hususunda bilgisizlik i~indedirler. Bu
na · kitabdan delil : ccBir tak1m yiizler o gun parlayacak, Rablanna ba
kacaklardlr.» (K1yame, 22 - 23) ayeti ile Allah Teala'mn kafirler ha:k
kmdaki §U soziidiir : ccHay1r, dogrusu onlar Rablarmdan kesinlikle mah
rl1mdurlar.» (Mutaffif'm, 15). imam ~afii der ki: Bu, inananlann 
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Allah Teala'dan perdelenmeyeceklerine (O'nu gormekten men'edilme
yeceklerine) delalet etmektedir. 

Bunun stinnetteki deliline gelince; Ebu Said, Ebu Htireyre, Enes, 
Cerir, Suheyb, Bilal ve sahabeden bir c;oklanndan tevattir yoluyla ri
vayet edildigine gore; Hz. Peygamber : inananlar Allah'1 ahiret yur
dunda Arasat'ta ve cermet bahc;elerinde goreceklerdir, buyurmu§tur. 
Allah Teala nimeti, keremi ile bizleri de onla rdan 'kllsm. Amin. 
. «GOzler; O'na eri§emez.» ayetinden; ak1Uar O'nu idrak edemez, 
anla.mmm kasdedildigi de soylenir. Bunu ibn Ebu Hatim, Ali ibn el
Hii.seyn kanahyla... Ebu'l-Husayn Yahya ibn Ebu'l-Husayn -Bu zat 
Mekke halklnm kari'i idi-- dan rivayet et.mi§tir. Bu, gerc;ekten garibdir 
ve ayetin zahirine de terstir. Sanki o idrakin gorme anlammda oldugu
nu kabul etmektedir. En dogrusunu Allah bilir. 

Diger baz1lar1 ise, §Oyle derler: Gormeyi kabul etmekle idraki nef
yetmek arasmda bir terslik yoktur. Zinl idrak, gormeden daha hus11si 
(dar anlamll) dir. Daha hususi olamn nefyedilmesinden, daha geni§ 
olamn da nefyedilmesi · gerekmez. Sonra bunlar nefyedilen idrakin ne 
oldugu hus11sunda ihtilaf etmi§lerdir. «Hakikati, mfuhiyyeti bilmektir. 
Bunu ise inananlar onu gormti§ olsalar bile yine ancak 0 bilir. Nitekim 
ay1 g()ren kimse onun hakikatini, ktinhtinti ve mahiyyetini idrak ede
mez. Daha btiytigti -ki el-Mesel el-A'la onundur- gortildtigti halde 
ictrak edilememeye ondan daha laylkbr.» demi§tir. 

Diger baz1lar1 da §oyle demi§tir: idrakten maksad; onu c;ep~ev
re ku'§atmaktlr. Bunlar derler ki: c;epec;evrt- ku§atmanm olmamas1 
gormenin de olmamasm1 gerektirmez. Nitekim ilmi c;ep~evre ku§at
manm mevcud olmamas1, ilmin olmamasm1 gere'ktirmemektedir. Allah 
Teala bir ayette : «Onlarm hic;birinin ilmi asia O'nu lci.vrayamaz.» 
(Taha, 110) buyururken; Mtislim'in Sahih'inde rivayet edilen bir ha
diste: Seni; Sana layrk §ekilde ovmeye gtictim yetmez. Sen, kendi nef
sini ovdtigun gibisin, buyurmu§tur ki; bu, ovmenin olma.masm1 gerek
tirmez. Bu }fade de ooyledir. ibn Abbas'tan rivayetle «Gozler; O'na eri
§emez. 0 ise, btittin gozlere er~ir. » ayeti hakkmda Avfi der ki : Hie; 
kimsenin gozti krah c;epec;evre ku§atamaz. ibn Ebu Hatim der ki : Bize 
Ebu Ztir'a'mn ... ikrime'den rivayetine gore; ona «GOzier; O'na eri§e
mez.» ayeti sorulmu§ . . Sen gogti gormtiyor musun? diye sormu§. Evet, 
cevab1 aldigmda ise; Tamamm1 gortiyor musun? diye sormu§. Katade'
den rivayetle Said ibn Ebu Arube «Gozler; O'na eri§mez. 0 ise, btittin 
gozlere eri§ir.» ayeti hakkmda §oyle demi§: 0, gozlerin O'na eri§eme
yecegi kadar btiytikttir. ibn Cerir der ki : Bize Said ibn Abdullah ibn 
Abdillhakem'in .. . Atiyye el-Avfi'den rivayetine gore; o, «Bir ta'klm 
ytizler o gun parlaya.cak, Rablar1na ·bakacaklardlr.>> (K1yame, 22 - 23) 
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ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Onlar Allah'a bakacaklar ve (fakat) 
onlann g6zleri O'nun azametinden dolay1 O'nu ku:]atamaya.caktir. 0 ise, 
onlan ku~tacaktlr. i§te Allah Teala'mn <<Gozler; O'na eri§emez .. 0 ise, 
biitUn gozlere eri§ir.» sozuniin anlam1 budur. 

Bu ayetin tefsirinde ibn Ebu Hatim §U hadisi rivayet eder: Bize 
E:bu Zur'a'mn .. . Ebu Said el-Hudri'den, onun da Rasulullah (s.a.) dan 
rivayetine gore; o, «Gozler; O'na eri§emez. b ise, bi.itun gozlere eri§ir.» 
ayeti hakkmda §Oyle buyurmu~ : §ayet yaratlld1klan gunden sona ere-

. cekleri giine kadar; cinler, insanlar ve §eytanlar bir hatta saf tutsalar 
yine de Allah'1 a.Sla ku§atamazlar. Bu hadis garib olup bu kanaldan 
rivayeti di§mda bilinmemektedir. Ve Kutiib-i Sitte sahiplerinden hic;
birisi bunu rivayet etmemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 
. Diger baz1ian ise «Gozler; O'na eri§emez.J> ayeti hakkmda Tirmi

zi'nin Cami'inde, lbn Ebu As1m'm Kitab es-Siinn~'sinde, ibn Ebu Ha
tinl'in v~ ibn Merduyeh'in -tefsirlerinde, Hakim'in Miistedrek'inde Ha
kem ibn Eb&n kanallyla. . . thn Abbas'tan rivayet ettikl~ri §U . hadisi 
esas almaktad1rlar: i·bn Abbas demi§ ki: . Muhammed (s.a.) yuce Rab
bim, gordu. Ben; Allah Teala: «Gozler; O'na eri§emez. 0 ise, butun 
g6zlere eri§ir.» buyurmuyor mu? diye sordum. Bana §oyle cevab verdi: 
Annem olsiin, bu O'nun nurudur. 0, nuru ile tecelli ettiginde O'nu 
hi~hir §ey . idrak edemez. ( O'na hiQbir §eY eri§emez.) Hakim, bu hadisin 
Buhari ile Musl'ini'in §artlanna gore sahih oldugunu, fakat ikisinin de 
tahric etmedigini sayler. Bu manada olmak uzere Buhari ile Miislim' 
de, Ebu MusA el.:E§'ari (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Allah Ra-· 
swu (s.a.) §Oyle buyurur: Muhakkak ki Allah·uyumaz. O'na uyumak 

. ta yara~maz. 6I~iiyii indirir de kaldmr da. Gecenin ameli, gunduzun 
amelinden once; giindiiziin ameli de gecenin amelinden once O'na yuk
selir. 6rtiiSu nui'dur. -veya ate§tir.- ~ayet O'nu ac;sayd1 yaratlkla
nndan gozu ona . ula§an her§eyi celru ve azameti -veya guzelligi ve . 
l§Igl- yaklp kavururdu. _ 

Eski kitablarda §Oyle yaZilldir : Musa Allah Teala'dan O'nu gorme 
isteginde bulundugunda Allah Teala: ccEy MU.Sa, Beni goren biri mut
lak~ Olur, Beni goren mutlaka yik1llr, buyurmu§tur.» Allah Teala ba§
ka bir ·ayette de §Oyle buyurur : «Rabbi daga tecelli edince, onu param
pa~a etti ve Musa da 1baygm du§tii. Ayllmca ded~ ki : Tenzih ederim 
Seni, Sana tevbe ettim ve ben mu'minlerin ilkiyim.» (A'rat, 143). Bu 
hadisin, ozel id~ki olumsuz gostermesi, k1y~.met giinundeki gormeyi 
olumsuzla§tlrmaz. Allah Teala inanan kullanna diledigi §ekilde tecelli 
edecektir. Uzerinde oldugu celal ve azamet'e gelince; el,bette O'nu goz
ler idrak edemez. Bu sebepledir ki, mu'minlerin annesi A.i§e (R Anha) 
ahiret yurdunda gormenin mumkun oldugunu, diinyada ise miimkiin 
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olmadi~m bildirm~tir. Bunda delili «GOzler; O'na eri§emez. 0 ise, bu
tiin gozlere eri§ir.» ayetidir. · Onun olumsuz gordiigii; Allah Teala'mn 
iizerinde bulundugu azamet· ve celal'in gorulmesi anlammdaki idrak
_tir. Bu ise ne ~er, ne melekler ve ne de ·~ka bir §eY i~in mum· 
kiindur. · 

. Allah Teala : «0 ise, biitiin gozlere eri§ir» buyurmruktachr ki; onlan 
kU§atmakta, onlan bulunduklan halde ·bilmektedir. Qiin'kii onlari 0 
yaratmi§tlr. Nitekim ba§ka bir ayette de §Oyle buyurma.ktadlr: «Yara
tan bilmez olur mu hi9? Ve 0 Latif'tir, Habir'dir.» (Miilk, 14). «Ooz
Ier>> ile; g()renler ve bu gozlerin' sahfpleri ifade ed~ olabilir. Nitekim 
,Siiddi «Gozler O'na eri§mez. 0 ise biitiin g6zlere er~ir.» ayeti hakkm
da; O'nu hi9bir ~ey goremez, 0 ise yaratiklan goriir, demi§tir. Eibu'l-Ali
ye, «Ve 0 Lati.f, Habir'dir.» ayeti hakkmda : Yaratiklan hakkmda hii
kiim vermede LaJtif, onlarm mekanlanndan h81berdar olmada ise Ha
bir'dir, demi§tir. En dogrusunu Allah bilir. Bu ayetin bir benzeri olmak 
Q.zere Allah Teala, Lukman'm ogluna nasihatta bulunmasmdan haber 
vererek ~yle buyurmaktadir : «Ogulcugum, i~ledigtn §ey, bir ha;rdal 
tanesi kadar da olsa bit ·kayamn i9inde veya goklerde, yahut yerin de
rinliklerincie de bulunsa, Allah onu getirir (ortaya 91kanr). Muhak
kak ki Allah Latif'tir, Habir'dir.» (Lukman, 16) . 

. ..... . '" .... , -.), / .... . ... "\." ' -
~ c.:-~\i\~_(of..:,.....,. ~~ ~·r'~"',:-· *-.... .. ~~·-!: O"c-:: 
,. - • ·;, ("'::'""',.., ~ ~~ ~ .J ' "' .. _ra: Lr' ~) ~ .1... • .. . s. • ~ 

.~ .... ,'(~•/ J-/' ~ ...... •/. h,., .... ('" ',,,., '~~ 
~ "J_,cjJAl~~_J~.) :,\_,I~.J ~ ~ ~\.j~~~J~ 

104 - Dogrusu, size Rabbinizdan basiretler gelmi~ 
tir. Kim onlan g6riirse kendi lehine, kim de karluk ederse 
kendi aleyh,inedir. Ve ben, sizin iizerinize bir bek<;i de
gilim. 

105 - 1~te Biz, ayetleri sana 1J6ylece tiirlii turlil a<;Ik 
lanz. Ta ki onlar; sen okumu~sun, desinler ve Biz onu 
bileri bir kavme besbelli edelim. 

GOrenler ·ve Korler 

( .1""\..,JI ) kelimesi; , Kur'an'm i9erdigi deliller, huccetler; , Allal\ 
Rasillu (s.a.) ni.in getirdikleridir. «Kim, onlan goriirse ken~ lehinedir.ii 
Allah Tea.Ia ba§ka bir ayette §Oyle buyurmaktadlr: ·«Kim hidayete 
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ererse; kendi_ nefsi ic;in hidayete ermi~ alur, kim de dalalete d~erse; 
kendi nefsi aleyhine dalalete dii§mii§ alur.» (isra, 15). <<Kim de korliik 
ederse kendi aleyhinedir.» Ba.siretler zikredildikten sanra Allah Teala, 
((Kim de korliik ederse kendi aleyhinedir.» buyuruyar. Bunun veha.li · 
yalruzca kendisine donece'ktir. Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyuru
lur: ((Ne var ki yalmz gozler kor almaz, gogiislerde alan kalbler de 
korle§ir.» (Haec, 46) . ((Ve ben sizin iizerinize bir bek~i degilim.» Sizin 
iizerinize bir <bek~i ve denet~i degilim. Bilakis ben, teblig ediciyim. Al
lah, diledigine hidayet eder ve diledigini saptlpr. ((i§te Biz ayetleri sana 
ooylece tiirlii tiirlii a~Iklanz.» Bu surede tevhide, Allah'tan ba§ka tann 
almad1gma dair ayetleri na.sll a~Iklami§Sak, aym §ekilde ve her yerde 
bilgisizlerin bilgisizlikleri yiiziinden, mii§rikler ve yalanlayici kafirlerin 
de; --ey Muhammed; senden onceki kitab ehlinden akumu§Sun, onlarla 
birlikte okuyup onlardan ogrenmi§Sin, demeleri i~in ayetleri ru_;!lklayip 
t~hlr etmekteyiz. ibn Abbas, Mi.icahid, Said ibn Ciibeyr, Dahhak ve 
ibn Ahmed'in ... Amr ibn Keysan'dan rivayetine gore o, ibn Abbas'm 
( .:.-;1~ ) §eklinde okudugunu i§itmi§. Bunun da; okudun, ha.simla§
tm ve miicadele ettin, anlamma geldigini bildirmi§. 

Aym §ekilde Allah Teala onlann yalanlama ve inadlarmdan haber 
vererek : ((Kiifredenler; bu Kur'an, ancak anun bir uytlurmas1d1r ve ana 
bu husllsta bir ba§ka topluluk yard1m etmi§tir, diyerek haks1z _ve asilsiz 
bir soz uydurdular. 6ncekilerin masaHand1r. Ba§kalan yazdirmi§tlr ... 
dediler.» (Furkan, 4- 5); onlann reislerinden ve yalanlayicilanndan 
haber vererek de : ((Dagrusu a, dii§iindii ve ol~iip bi~ti. Sonra bakti, son
ra ka§lanm ~attl, suratlm ast1. Sanra da arkasm1 doniip biiyi.ikliik tas
ladl. Ve dedi ki: Bu, sadece ogretilegelen bir biiyiidiir. Bu, ancak bir 
insan s6ziidiir.>> (Miiddessir, 18- 25) buyuruyor. 

Allah Teala: ((Ve Biz anu (hakki) bilen (ve ana uyan batlll bilen 
ve ondan ~ekine;n) bir kavme besbelli edelim. )) buyuruyor. Bunlan sa
pl'kllga dii§iirme ve digerlerine hakk1 beyan etmede en yiice hikmetler 
Allah Teala'rundir. Nitekim ba§ka ayetlerde de Allah Teala §6yle buyur
maktadir: ((Allah onunla bir ~ogunu saptmr, bir <;ogunuda hidayete 
erdirir.» (Bakara, · 26), << (Bu); §eytamn kan§tirdigi 'kal_9lerinde hasta
hk bulunan ve kalbleri kru:;kati alan kimseleri do.sdagru bir yala iletir.>) 
(Haec, 53), ((Cehennem bek~ilerini yalmz melekler k1ld1k. Onlarm sa
yilanru da ancak kiifretmi§ ola.nlar i<;in bir imtihan vesilesi yaptl'k ki, 
ehl-i kitrub kesin ·bilgi edinsin. !man edenlerin de imanlan artsm. Ki
tab verilmi§ alaruar ve mii'minler, ku§kuya dii§mesinler. Bir de kalb
lerinde hastahk olanlarla kafirler : Bununla Allah neyi kasqetmi§tir? 
desinler (diye). I§te ooylece Allah diledigini saptmr, diledigini hidayete 
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erdirir. Rabbmm ordulanm ancak kendi:si bilir.» (Muddessir, 3'1), <dKur
andan mu'minler i\!in rahmet ve §ifa olam indiririz. 0, zalimler it;in ise 
ancak hiisram artmr.» (isra, . 82), «De ki : Bu, iman edenlere hidayet 
ve §ifad1r. iman etmemi§ olanlarm ise kulaklatmda a~rhk vard1r. Ve 
bu, onlara· kapahdlr. Sanki bunlara uzak bir mesateden sesleniliyor da 
anlarmyorlar.» (Fussilet, 44). Bunlar ve benzeri ayetler, Allah Teala'mn 
Kur'an'1 sakmanlar it;in bir hidayet olmak uzere indirdigme diledigini 
onunla saptm;hgma, diledigini hidayete e~tirdigme delalet etmektedir. 
Bu sebepledir ki, Allah Teala burada: «i§te Biz, ayetleri sana bOylece 
turlu turlu at;Iklanz. Ta ki, onlar; sen okumu§Sun desinler ve Biz onu 
bilen ibir kavme besbelli edelim» buyurmU§tUr. BaZilari, ayetteki 
( .:..;.;; ) kelimesini ( · 2;G ) §eklinde okumu§lardlr. ibn Abbas'tan 
rivayetle Temimi der ki : ( .:-J ~ ) okudun ve ogrendin, anlammdad1r. 
Mucahid, Suddi, Dahhak ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem boyle 
soylemi§lerdir. Ma'mer'den rivayetle Abdurrezzak'm bildirdigine g()re 
Hasan ( .:..;.;; ) §eklinde okumu§ olup; eskidi, uzun zaman i.izerinden 
ge<;ti, kaybolup gitti, anlammdad1r. · 

( .. .. ..... ..... .. .... .. .. ) 
ibn Cerir der ki : Bunun manas1 eskidi, kaybolup gitti §ekl1ndedir. 

Yani senin bize okumu§ oldugun §ey uzerinden cok uzun zaman ge<;ti. _ 
biz bunu t;ok oncelerden duymu~tuk. 

106 - Rabb1ndan sana. vahyolunana uy. O'ndan ba~
ka tann yoktur. Mu~riklerden yuz c;evir. · 

107 - Eger Allah dileseydi; onlar ~irk ko~mazlard1. 
Hem Biz, seni onlann ba~Ina bir bekc;i yapmadlk. Sen,' on
lann uzerine bir vekil de degilsin. 

MU.§rilderden Yiiz~evir 

Allah. Teala, Rasulu (s.a.) ne ve onun yoluna uyanlara emrederek· 
«Hahbmdan sana vahyolunana uy. (onun p~i.nderi git, o~mnla amel 
et, Rabbmdan sana vahyolurra.n; kendisinde higbir-§uphe olmayan ger
t;ektir. Zira · O'ndan b~ka tann yoktur.) MU.§riklerden de yuz ~evir. 
(Onlan affet, onlara musamahah davran, onlann eziyetlerine katlan. 
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Ta ki Allah Teala sana yard1m edip onlara kar§l muzaffer k1Ism ve 
sana fethi nasib etsin. Bil ki onlan sap1khga dii§tirmede hikmet Al
lah'mdlr. ~a yet dileseydi biitiin insanlan hidayete eri§tirirdi.) Eger 
Allah dileseydi, onlar §irk ko§mazlardl. (Dileyip s~tiginde hikmet ve 
irade O'nundur. 0, yaptlgmdan somlmaz, ama onlar sorulacaklard1r.) 
Hem Biz, seni onlarm ba§ma (onlarm i§lerini ve sozlerini koruyacak) 
bir bek!;i yapmad1k. Sen onlarm iizerine . ( onlarm nz1klan ve i§leri hak
kmda) bir vekil de degilsin.» Zira «Sana dii§en sadece tebligden iba
rettir.» (~ura, 48). Ba§ka bir ayette ise Allah Teala §Oyle buyurmakta
dlr : <~Sen ogiit ver, c;iinkii sen ancak bir ogiitc;iisiin. Onlara zor kulla
mcl degilsin.» (G~iye, 21- 22), «Seni'fl va.zifen sadece teblig etmektir. 
Hesab gormek.c;e Bize dii§er.» (Ra'd, 40). 

108 Allah'tan ba~ka yalvardlklanna sovmeyin ki; . 
onlar da bilmeyerek, haddi a~1p Allah'a sovmesinler. i~te 
boylece her iimmete yaptlklann1 ho~ gosterdik. Sonra do
nii~leri Rablannadrr. Art1k 0, kendilerine ne yapmakta 
olduklanru haber verir. 

~kalanna Sovmeyin 

Allah Teala, RasUlii (s.a.) ve mii'minlere; mii§riklerin tannlanna 
sovmeyi yasakhyor. Bunda bir fayda olsa bile muhakkak ondan daha 
biiyiik bir fes3;d meydana gelecektir ki; bu da mii§riklerin, inananla
nn nAhma sovme ile kar§lllk venneleridir. Halbuki 0, kendisinden ba§
ka tann olmayan Allah'tlr. Nitekim Ali ibn Ebu Talha bu ayetin tefsi
rinde ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder: Ey Muhammed, ya bizim 
tannlanm1m sovmekten vazg~ersin, ya da senin Rabb1m hicvederiz, 
dediler. Bunun iizerine Allah Teala, mii'minleri onlarm putlanna sov
me'kten men'etti. Zira «Onlar da bilmeyerek, haddi a§lp Allah'a so
verier.» Ma'mer kanahyla Katade'den rivayetle Abdiirrezzak der ki: 
Miisliimanlar; katirlerin putlarma soverlerdi. Kafirler de haddi a§lp bil
meyerek Allah'a soverlerdi. Bunun iizerine Allah Teala «Allah'tan ba§
kasma yalvaranlara sovmeyin.» ayetini indirdi. 
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ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, bu ayetin tefsirinde Suddi'nin §ayle 
dedigini nakleder : Ebu Talib alUm yatagmda iken Kurey§'liler; gelin 
gidip §U adamm yanma girelim. Karde~ oglunu bizden vazge<_;irmesini 
ondan isteyelim. Zira onun alumunden sonra bizim onu blduriip, arap
lann; o, onu koruyordu, oliince onu oldiirdiiler, demelerinden <;ekini
riz, dediler. Ebu Siifyan, Ebu Cehl, Nadr ibn el-Haris, Umeyye ibn 
Halef, Ubeyy ibn Halef, Ukbe ibn Ebu Muayt, Amr ibn el-As, Esved 
ibn el-Bahteri i<;lerinden Muttalib Jsminde birini gbnderdiler ve ona; 
Ebu Talib'in yamna girmek i<;in bize izin iste, dediler. 0, Ebu Talib'e 
vanp; kavminin ileri gelenleri (ihtiyarlan) yanma girmek isterler, 
dedi. O'nun izin verme.si uzerine yamna girip §byle konu§tular : Ey 
Ebu Talib; sen bizim buyiigiimuz ve efendimizsin. Muhakkak ki Mu
hammed bize ve tannlanm1za eziyyet verdi. Senin onu <;agmp bizim 
ilahlanmizi zikretmekten onu men'etmeni ve bizim de onu ve ilahm1 
b1rakmarmz1 isterdik. Ebu Talib Hz. Peygamber (s.a.) i <;agrrdi, o· da 
geldi. Ebu Talib kendisine: Bunlar senin k~vmin ve amcaogullarmdir, 
dedi. Allah RasUiu (s.a.) ; ne istiyorlar? diye sordu. Onlar: Senin bizi 
ve ilahlanmizi b1rakmam, bizim de senr ve ilah1m b1rakmam1zl istiyo
ruz, dediler. Ebu Talib Hz. Peygambere ': Kavmin sana insatll davrand1. 
Bunu onlardan ka;bul et, dedi. Hz. Peygamber: Ne dersiniz; size bunu 
versem siz bana §U sozu sayler misiniz? l?ayet bu sazu saylerseniz butun 
arablara sahip olursunuz, Acemler size boyun eger ve size hara<; verir
Ier, dedi. Ebu Cehl : Ba;bamm ba§I uzerine yemin olsun ki, sana bu sazu 
ve onun on katlm veririz. Nedir o? diye sordu. Hz. Peygamber: Allah'tan 
ba§ka tann yoktur, deyiniz, buyurdu. Yuz <;evirip suratlanm ek§ittiler. 
Ebu Talib: Ey karde§im oglu, bir ·ba§ka §ey soyle. Kavmim bundan 
korkuyor, dedi. Hz. Peygamber : Ben bundan ba'§kasim gline§i getirip 
elime koysalar da;hi sayleyecek degi1im. l?ayet gline§i getirip elime koy
salardl yine bir ba§kaslm soylemezdim, deyip bununla onlan umitsizlige 
sevketmek istedi. K1zd1Iar ve: Ya ilah1anm1za sovmeyi blrak:Irsm, ya 
da biz de sana ve sana bunu emredene soveriz, dediler. i§te Allah Teala' 
mn: «Onlar da b'ilmeyerek harldi a§lp Allah'a sovmesinler.» ayetinden 
maJksad budur. 

Yine bu kabilden olll).ak uzere -daha buylik bir fesad yiiziinden 
maslahat1 terketmek- Sahih bir hadiste Allah Ra:sulu · (s.a.) §oyle .-bu
ytirur: Ana babasma sbven Ia'netlenmi§tir. Ey Allah'm el~isi, ki§i ana 
brubasma nasll saver? diye sordular. Birisinin babas1na sover, o da kal
inp sbvenin ba,basma saver. Birisinin anasma saver, o da kalkip savenin 
anasma saver, buyurdular. 

Allah Teala: <<i§te ooylece her ummete yapt1klanm ho§gosterdik.>> 
buyuruyor. Nas1I bu kavme putlanm sevmeyi, onlan korumayr ve arka 
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~l'kmayi hO§ g6stermi§Sek, aym §ekilde sap1khk iizere gec;en her urn
mete yapageldikleri i§leri hO§gOstermi§izdir. Dileyip sec;tiklerinde kamil 
hikmet ve en yiice huccetler Allah'md1r. «Sonra donii§leri (ve van§lan) 
Rablarmad1r. Artlk 0, kendilerine ne yapmakta olduklanru ha:ber ve
rir.)) Amellerinin kar§Illgml verir. i§leri hay1r ise; kar§1hg1 hayir, §er ise; 
kai'§Ihgi da kotii olacakt1r. 

109 - Onlar, butun gii<;leriyle Allah'a yemin ettiler 
ki; eger kendilerine bir ayet gelirse mutlaka ona inana
caklar. De ki : Ayetler, ancak Allah'In nezdindedir. 0 gel
digi zaman da, onlann yine inanmayacaklannin fark1nda 
degil misiniz? 

110 - Biz, onlann kalblerini ve gozlerini <;eviririz de 
ona ilk defa iman etmedikleri gibi azg1nhklan i<;inde kor 
ve 11a11km b1rak1nz. 

Allah Dilemedilu;e tnanmazlar 

Allah Teala bu ayette mii§riklerin biitiin giigleriyle ve kuvvetli ye
minler ederek «Eger kendilerine bir ayet gelirse mutlaka inanaca>kla
rml)) soylediklerini haber veriyor ve buyuruyor ki : «De ki : Ayetler 
anca:k Allah'm nezdindedir.>> Ey Muhammed, seni s1kmt1ya sokmak 
iizere degil de kufiir ve inadlanndan dolay1 senden ayetler (mucizeler) 
isteyenlere soyle : Bu aytlerin mercii Allah'tlr. Dilerse size icabet eder, 
dilerse sizi ·b1rakrr. Nitekim fibn Cerir der ki : Bize Hennad'm ... Muham
med ibn Ka'b el-Kurazi'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : Allah 
RasUlii (s.a.) Kurey§ ile konu§tu: Ey Muhammed, sen bize Musa'dan 
haber veriyorsun. Onun yamnda bir asa varml§. Onu t~ vurmu§ ve 
ta§tan oniki kaynak fl§kirml§. Bize !sa'dan haber veriyorsun. 6Iiileri 
diriltirmi§. Bize Semud'dan haber veriyorsun. Onlann bir devesi var~ 
mi§. Seni dogrulamarmz iGin bize mucizeler getir, dediler. Allah Ra
sulii (s.a.) : Size neyi getirmem1 isterdiniz? .diye sordu. Safa tepesini 
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bizim i<;in altm yap, dediler. Onlara; eger bunu yaparsam, beni dogru
layacak rmsrmz? diye sordu. Onlar; evet, Allah'a yemin ederiz ki; §ayet 
bunu yaparsan topumuz sana uyacag1z, dediler. Allah Rasulti (s.a.) 
dua etmeye kalktl. Cibril (a.s.) 'kendisine gelip : istedigin senindir (is
tedigin sana verilecektir). Diletsen Safa tepesi altm haline gelecek. On
lara bir ayet gonderilir de dogrulamazlarsa, i§te o zaman onlara, azfub 
olunacaktlr. Dilersen onlardan tevbe edecekler tevbe edinceye kadar 
onlan 1b1rak, dedi. Allah Hasulti : Bilakis onlardan tevbe edecekler tevibe 
etsin, buyurdular ve Allah Teala : «Onlar btittin gji<;leriyle Allath'a ye
min ettiler ... Onlan kor ve §a§km b1rakmz.» ayetlerini indirdi. Bu ha
dis mtir~el olup diger yonlerden bunu destekleyen §ahidler vard1r. Ni
tekim Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurma;ktadlr : «Bizi ayetler
le gondermekten alikoyan §ey: daha oncekilerin onlan yalanlami§ ol
malandir.» (isra, 59). Allah Teala'nm : «0 geldigi zaman da, onlarm 
yine inanmayacaklarmm farkmda degil misiniz?» ayetinin muhatabl 
mti§riklerdir. Mticahid bu gorti§te olup sanki Allah Teala onlam : Sizin 
ett:giniz bu yeminlerde dogru oldugunuzu size bildiren nedir? demek 
istemi§tir. .. Bu ayetlerde muhatrubm inananlar oldugu da soylenmi§tir; 

( .............. .......... ) 
«Biz, onlarm kalblerini ve gozlerini <;eviririz de -ona ilk defa iman 

etmedikleri giibi- -azgmhklan i<;inde kor Ve §a~kli} birakmz.>> ayeti hak
kmda ibn Abbas'tan rivayetle A vfi §byle der : Mti§rikler; Allah'm in
dirdiklerini inkar ettikleri i<;in kalbleri hi~bir §eyde sabit olmadi ve her 
i§te geri <;evrildiler. Miicahid, «Biz onlarm kalblerini ve gozlerini <;evi
ririz.» ayetini §6yle a<;1klar: Biz, onlaria imamn arasma engel koyanz. 
Onlara her mucize gelse bile iman etmezler. Nitekim ilk defasmda yine 
imanla onlar arasma engel koymu§tuk. ikrime ve Abdurrahman ibn 
Zeyd ibn Eslem de bOyle soylemi§lerdir. Ali ibn Eibu Talha ise, ibn 
Abbas'm §oyle dedigini nakleder : Allah Teala kullarm soylediklerini 
onlar soylemeden once, i§lediklerini onlar i§lemeden once haber ver
mi§tir. O'nun gi'bi haber veren ,bir Habir de yoktur. «Ki§inin: Allah'a 
kar§I a§m gitmemden dolay1 vay bana .. . diyecegi.. . Ke§ki benim i<;in 
bir donii§ daha olsayd1 da iyilerden olsayd1m, diyecegi gun.>> (Ziimer, 
56- 58), Allah TeaJa onlarm (dtinyaya) geri c;evrilmeleri halinde yine 
hidayete gii<; yetiremeyeceklerini haiber vererek : <<Eger geri dondtirtil
selerdi yine kendilerine yasaklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu on
lar yalancilardir.» (En'am, 28) ve «Biz onlarm kalblerini ve gozlerini 
<;eviririz de -:-Dna ilk defa iman etmedikleri gibi- azgmhklan i<;inde 
kor ve §a§km b1rakmz.» buyuruyor. ~ayet o~lar dtinyaya geri <;evril
selerd.i; onlarla hidayet arasmda yine '!Jir engel <;ekilirdi. Nitekim onlar 
dtinyada ik(m ilk defa onlarla iman arasma bir engel <;ekmi§tik. «Az-
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gmhklan i~inde 'kor ve §a§km blrakmz.» ayetindeki <<Azgmhk»l . ibn 
Abbas ve Siiddi kiifiir ile tefsir etmi§lerir. Ebu'l-Aliye, Rebi' ibn Enes 
ve Katade ise, sap1kllkla ·tefsir ederler. Ayetteki C .:,~ ) kelimesini 
A'me§ «Oynarlar» olarak tefsir ederken ibn Abbas, ·Miica.hid, Ebu'l-Ali
ye, Rebi' , Ebu Malik ve ba§kalan, kiifiirleri ic;inde gidip gelirler, oyal~
rurlar, §eklinde ~Iklam1§lard1r. 

111 - Eger Biz, onlara gen;ekten melekleri indirsey
dik, 6h1ler kendileriyle konu!?sayd1 ve her 1?8Yi kar!?llanna 
toplasaydlk, Allah dilemeclik<;e onlar yine de inanacak de- · 
gillerdi. Fakat onlann <;ogu bilmezler. 

Allah Te~la buyuruyor ki : Eger Biz; bu biitiin giic;leriyle kendile
rine bir ayet gelirse mutlaka ona inanacaklarma dair yemin edenlerin 
i:steklerine icabet etseydik; onlara Allah'tan gelen risaletin dogrulu
gt.mu, peygamberleri tasdiki haber verecek melekleri onlara indirsey
dik ... Nitekim onlar, istemi§ler ve §Oyle demi'§lerdi: «Veya Allah'1 ve . 
melekleri 'kar§1m1za getiresin?» (isra, 92), «Allah'm peygamberlerine 
verilen bize de verilmedikc;e asla iman etmeyiz.» (En' am, 124). «Bize 
mele:kler indirilmeli degil miydi veya Rabb1m1z1 gormeli degil miydik? 
Andolsun ki kendi kendilerine biiyiiklenmi§ ve azgln11kta c;ok a§lrl 
gitmi§lerdir.» (Furkan, 21). «Oliiler kendileriyle konu§Saydi (peygam
berleriil getirdiklerinin dog:mlugunu onlara ha;b:r. verseydi) ve her 
§eyi kar§Ilanna toplasaydlk .. ,» Baz1lan ayetteki ( ;U., ) kelimesini k:ar 
§Ila§ma ve ac;1kc;:a gorme anlammda olma.k iizere ( ~ ) ve ( j;i ) 
§eklinde okumu~lard1r. Ali ibn Ebu Talha ve Avfi, ibn Abbas'tan bOyle 
rivayet ederler. Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de ooyle 
soylemi§lerdir. Miicahid, kelimenin «bOliik ooliik» anlammda olmak 
iizere ( ~ ) §eklinde oldugunu soyler. Y~ni birinden sonra bir digeri 
olmak iizere her iimmet onlarm kar§Ilarma c;:1kanlsa ve getirdiklerinde 
peyga,mberin dogrulugunu onlara haber verse «Allah. dilemedikc;:e onlar 
yine de inanaca'k degillerdi.» Hidayet Allah'tand1r, onlardan degu. Bi
lakis Allah, diledigini hidayete eri§tirir ve diledigmi sap1kllkta bll'alur. 
0, diledigini yapandlr.' 0, yapt1g;Indan sorulmaz. Ama ilmi, hikmeti, hii-
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kiimranhgi, kahn ve galebesi ile onlan sorguya ~ekecektir. Bu ayet, 
AUah'm §U kavline ne -kadar benzemektedir: «Dogrusu iizerlerine Rab
bmm sazii hak olanlar inanmazlar. Onlara her tiirlii ayet gelse bile, 
elem verici azab1 goriinceye kadar.» (Yunus, 96- 97). 

112 - i~te boylece Biz, her peygambere insan ve cin 
~eytanlann1 dii~man yapt1k. Onlardan kimi, kimini aldat
mak i<;in cazib sozler fiSildarlar. Eger Rabb1n dileseydi; bu
nu yapamazlard1. Oyleyse onlan iftiralan ile b~ba~a bi
rak. 

113 - Bir de ahirete inanmayanlann kalbleri ona 
meyletsin, ondan ho~lans1nlar ve i~leyeceklerini i~lesin
ler diye. 

Peygamberlerin Dii~manlan 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey Muhammed, nasll_ sana kar§I gel en 
ve adavet besleyen d~manlar k1ld1ysak; aym §ekilde senden once de her 
pey;gambere dii§manlar yaptlk. Bu seni kederlendirmesin. Ba§ka ayet-

. lerde Allah TeaJa §oyle buyurmaktadir : «Seni yalanlad1larsa senden 
once ax;1k mucizeler, sahifeler ve nurlu kitabi getirenler de yalanlan
mi§tl.» (Al-i imran, 184), «Andolsun ki, senden once de nice peygam
berler yalanland1 da yalanlanmalarma ve eziyyet edilmelerine sabret
tiler.» (En'am, 34), «Senin i~in soylenenler; senden onceki peygamber
ler i~in de soylenmi§tir. Elbette ki Rabbm hem magfiret sahibidir ve _ 
hem de elim bir azab sahibidir.» (Fussilet, 43), «Boylece Biz her pey
gambere sti~lulardan bir dii§man peyda ettik.» (Furkan, 31). Varaka 
ibn Nevfel, Allwh 'Rasulii (s.a.) ne §oyle demi§ti : Senin getirdigmin 
bir mislini getirip de kendisine d~manhk edilmeyen hi~ l{imse yok
tur. Ay~eki <(1nsan ve cin §eyta.niari», yine Ayetteki «Dii§man» keli
mesinden bedeldir. insan ve cin §eytmlarmdan onlann dii§manlan 
vardrr. Allah'm la'neti onlarm iizerine olsun. Abdiirrezzak'm Ma'mer 
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kanahyla Katade'den naklettigine gore; o, <c'insan ve cin §eytanlarL..» 
ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Cinlerden §eytanlar Vlardlr. insanlardan 
da §eytaruar vard1r. Birbiriyle fiSilda§Irlar. Katade der ki: Bana ula§
tigma gore, Oir gtin Ebu Zerr namaz kiliyordu. Hz. Peygamber (s.a.) : 
Ey Ebu Zerr; insan ve cin §eytanlarmdan Allah'a sigm, buyurdu. Ebu 
Zerr; insanlardan da §eytanlar mi var? diye sordu. Allah Rasulii (s.a.f 
evet, buyurdular. Bu hadisin isnadi, Katade ile Ebu Zerr arasmda 'ko
puktur. Hadis ·ba§ka bir kanaldan olmak iizere Ebu Zerr'den §Oyle ri
vayet edilir: ibn Cerir, Miisenna kanallyla ... Ebu Zerr'den rivayet etti 
ki; o, §Oyle de~tir : Bir mecliste Allah Rasulii (s.a.) ne vardim. Ra
sillullah, orada uzun siire oturdu ve; ey Ebu Zerr, namaz kildm mi? diye 
sordu. Hayir, ey Allah'm Rasulii, diye cevab verdim. Hz. Peygamber; 
.kalk ve iki rek'at namaz kil, buyurdu. Sonra geldim ve yamna oturdum. 
Ey E·bu Zerr; cin ve insan §eytanlanndan Allah'a sigmdln mi? diye sor
du. Ben: HaYir, ey Allah'm el\!isi. insanlann da §eytanlari rm var? diye 
sordum. Evet, onlar cin §eytanlanndan daha §erlidirler, buyurdu. Bu 
hadisin de isnadmda kopukluk vardir. Hadisi imam Ahmed muttrunl 
olarak §oyle rivayet eder: Bize Veki'nin ... Ebu Zerr'den rivayetine gore 
o, §Oyle de~tir : Hz. Peygamber · (s.a.) mescidde iken yanma vardim 
ve oturdum. Ey Ebu Zerr; namaz kildm rm? diye sordu. Ben; haYir de
dim. Kalk namaz kll, buyurdu. Kalktim, namaz kildim, sonra oturdum. 
Ey Ebu Zerr; insan ve cin §eytanlanmn §errinden Allah'a sigm, buyur
du. Ben; ey Allah'm el\!isi, insanlarm da '§eytanlan mi var? diye sor
dum. Allah Rasulii; evet buyurdu. Sonra Ebu Zerr, hadisin biittintinii 
uzun olarak zikretti. Hadisi Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh Tefsirinde 
Ca'fer ibn Avn, Ya'la ibn Ubeyd ve Ubeydullah :ibn Musa'dan bu ii\!ii de 
Mes'udi'den rivayet etmi§lerdir. 

( ...... ... ... ... .. ...... . ) 
Hadisin ba§ka bir kanaldan ·ibn Ebu Hatim tarafmdan rivayeti §OY

ledir: Bize Muhammed ibn Avf el-Himsi'nin .. . Ebu Umame'den nak
lettigine gere; Allah Rasulii (s.a.); ey Ebu Zerr, cin ve insan §eytan
lanndan At!ah'a sigmdm m1? diye sormu§. 0; ey Allah'm Rasulii, in
sanlarm da §eytanlan var mi? diye sormu§. Allah Rasulii; evet buyur
mll§. insan ve cin §eytanla,ri birbirini aldatmak i\!in cazib sozler fisil
darlar. Hadis ooylece muhtelif kanallardan rivayet edilmi§ olup hepsi 
de onun kuvvet ve dogrulugunu bildirmektedir. En dogrusunu Allah 
bilir. 

· ibn Cerir, ibn Veki kanahyla ... ikrime'den rivayet eder ki; o, <cin
san ve cin §eytanlan» Ilakkmda §Oyle demi§tir : ihsanlar h;inde §ey
tanl·ar yoktur. Fakat cin §eytanlan insan §eytanlanna fisildarlar, insan 
§eytanlan da cin '§eytanlanna fiSildarlar. <cOnlardan kimi, kimini aldat-
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ma:k ic;in cazib oozier fiSlldarlar.» ayeti hakkmda §6yle demi§ : insan 
§eytfuu; cin §eytamyla bulu§ur ve birb'irini aldatmak ic;in cazib sozler fl
sildarlar . . Esbat, Siiddi kanallyla ikrime'nin «Kimi, kimine f1s1ldar.» 
ayetinin tefsirinde §6yle dedigini nakleder: insan §eytanlarl; insam 
saptlran §eytanlardlr. Cin §eytanlan da; cinleri sraptlran §eytanlardlr. 
Bunlar bulU§ur ve ibiri digerine; ben arkada§l'Illi §6yle §6yle sapt1rdlm. 
Sen de arkada§Im §6yle §6yle (veya §Ununla §Ununla) saptlr, der. Boy
Ieee kimi kimisine (saptlrma yollanm) ogretir. ibn Cerir; ikrime ve 
Siiddi'ye gore, insan §eytanlarmdan ma'ksadm; insanlan sap1tt1ran cin 
§eytanlan oldugunu, degilse insanlardan olan insan §eytanlanmn kas
dedilmedigini, anlami§tlr. ~iiphe yok ki, ikrime'nin soziinden bu huslis 
ac;1kc;a anla§Ilmaktad1r. Ama Siiddi'nin sozii, hu anlamda ikrime'ninki 
gibi degildir. 0, bu manaya muhtemeldir. ibn Ebu Hatim, bunun bir 
benzerini Dahhak kanallyla ibn A!bbas'tan nakletmi§tir. Buna gore; o, 
§oyle de~tir: Cinlerin de §eytanlan vard1r. insanlan, insan §eytan
larmm saptlrd1g1 gibi onlan da bu §eytanlar saptmr. in:san §eytanlan 
ile cin §eytanlan biraraya gelir ve biri digerine : Onu §Ununl.a saptlr
dlm, onu §ununla saptlrd1m, der. i§te Allah Teala'mn «Onlardan kimi, 
kimini aldatmak ic;in cazib sozler flSlldarlar.» kavli budur. Biitiin bun
lara ragmen; sahih olan, Erbu Zerr hadisinde belirtildigi gibi, insanla
nn kendi ic;lerinden §eytanlanmn bulun.mas1d1r. Her §eyin §eytam, 
onun azgm olamd1r. Miislim'in Sahih'·inde Ebu Zerr'den rivayet edilen 
bir hadiste, Allah Rasulii (s.a.); siyah kopek §eytandir, buyurmu'§tur. 
Bunun anlam1; -en dogrusunu Allah bilir- onun kopekler ic;inde 
§eytan oldugudur. ibn Ciireyc'in na'klettigine gore; Miicahid, bu ayet'in 
tefsirinde §6yle demi§tir : Cinlerin kafirleri §eytanlardir. Cin §eytanlari, 
insanlann kafirleri olan in:san §eytanlarma onlan aldatmak ic;in caz'ib 
80zler fiSildarla . 

ibn Ebu Hatim, ikrime'den rivayet eder ki; o, §Oyle demi§tir : 
Muhtar'a vard1m. Beni indirdi (miisafir etti). 0 kadar ki, neredeyse 
benim geceleyin kalacag1m yeri bile te'min edecekti. Bana : insanlrurm 
yanma c;1k ve onlarla konu§, dedi. Q1ktlm, bir adam gelerek; vahy 'ko
nusunda ne dersin? diye sordu. Ben; vahy ikidir. Allah Teala: «Biz, 
sana bu Kur'an'I vahyetmekle ... » (Ylisuf, 3) ve «in:san ve cin §eytan
lanndan kimi, kimini aldatmak ic;in cazib sozler fiSlldarlar.» buyuru
ypr, dedim. Uzerime yiiriiyiip beni yakalamak istediler. Ben; size ne 
oluyor? Ben siZiii miiftiniz ve miisafirinizim, dedim de beni b1raktllar. 
ikrime, Muhtar ibn Ebu Ubeyd'e ta'rizde bulunuyor. Zira o, kendisine 
vahy geldigini samrd1. Kizkarde§i Safiyye, Abdullah ibn Omer'in nikah1 
altmdaydi ve salih kadmlardan idi. Abdullah ibn Orner, Muhtar'm 'ken
disine vahy geldigini sand1gm1 haber almca : Allah Teala· dogru soy-
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ler. «Dogrusu §eytanlar, kendi dostlanna telkinde bulunurlar. >> (En'am, 
121) ve «insan ve cin §eytanlanndan kimi, kimini aldatmak ic;:in cazib 
sozler fisildarlar. buyurmm~tur. Onlardan kimisi kimisine slislii, tum
tura'kh ve cahillerden duyanlann aldanacagl sozler sayler, demi§tir. 

Allah Teala : «Eger Rabbm dileseydi onu yapamazlardl.l> buyuru
yor. Her peygamber ic;:in onlardan dii§man olmas1; Aliah'm kaderi, ka
zasi, ve dilemesi iledir. Allah Teala : <<Oyleyse onlan iftiralan ile bWJ
ba§a b1rak. (Onlarm eziyyetlerini b1rak, onlann dii§manhklanm da Al
lah'a havale et. Allah sana yeter ve onlara kar§I sana yardlmcidir.) » bu
yurmaktadl'r. <tBir de ahirete inanmayanlann kalbleri ona meylet.sin.» 
ayetindeki ( ;..UI ) kelimesi, Onlarm kalbleri, ak1llan ve kulaklan ma
naEmadir. Siiddi bu kelimenin, kafirlerin kalbleri demek oldugunu soy
ler. Allah Teala «Bir de ondan ho§lansmlar (ve istesinler) diye» buyu
ruyor. Buna ancak ahirete iman etmeyenler . icabet ederler. Nitekim 
ba§ka ayetlerde Allah Teala §Oyle buyurur : «Muhakka:k ki sizler ve 
tapt1gm1z §eyler; O'na kar§I kimseyi fitneye siiriikleyebilecek degilsi
niz. Tabii cehenneme girecek olan miistesna.» (Satfat, 161 - 163), «~iip
hesiz siz, ihtilafh bir si:izdesiniz. Ondan di:indiiriilen kimseler dondiirii
liir.>> (Zariyat, 8- 9) . 

«Ve bir de i§leyeceklerini i§lesinler diye.» ayeti hakkmda ibn Ab
bas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha; kazanaca:klanru kazansmlar diye, 
§eklinde anlam vermi§tir. Siiddi ve ibn Zeyd ise; yapacaklanru yapsm
lar diye, §eklinde mana vermi.§tir. 

----- i Z A HI-----

i§te boyle .. . inanmalanm harikalara ba~layan, gerek kMnatta ve 
gerek insan nefsinde mevcud olan hidayet delillerinde ve hakikat ah
cilarmdan k~an o mii§rikler i<;in takdir ettigimiz gibi ... Ne kadar mu
cize gelirse gelsin, onlar bunlarm hic;:birisine inanmayacaklard1r ... 

Aym tarzda yine takdir ettik ki her peygamberin; gerek cinlerin, 
gerekse irnanlann §eytanlanndan dii§manlan olaca·ktlr. Aldatmak ic;:in 
birbirlerine cazib sozler flSlldayacaklardlr. Ahirete inanmayanlann, 
hakk'a ve hakikat yolcusu peygamberlere dii§manl1k yapanlarm, yer
yiiziinde bozgunculuk c;:1kar1p sap1kllga te§vik edenlerin kalbleri bu 
cazib sozlerle aldanacaktlr. Ve biitiin bunlar, Allah'm takdiri muvace
hesinde ve iradesine uygun olarak cereyan edecektir. ~ayet Rabbm di
leseydi onlar bunu yapamazlard1. Rabbmm iradesi btitiin bunlan degi§
tirir ve bamba§ka bir yolda cereyan etme..<rini saglard1. ~u halde bunlar
dan hic;:birisi tesadiifen meydana gelmiyor. Ayru zamanda bu konular
da insanlarin hic;:bir miidahalesi veya kudreti soz konusu olam1yor. 
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Peygamberler ve onlara baglanan ha'k ehli ile insanlardan ve cin
lerden §eytaruann ve onlarm cazib .sOzleri ile gururlu laflan arasmdaki 
dinmeyen savruJ bOylece ortaya konduktan sonra ... Evet cereyan eden 
bu sava§m, Allah'm iradesi ·dahilinde ve takdiri muvacehesinde mey
dana geldigi tebelliir edince, bu ~kdirde miisliimamn yeryiiziinde cere
yan edenlerin otesinde Allah'm hikmetini dii§i.inmeye ~Uimas1 ge
rekir: 

«Aldatmak i~in birbirlerine. cazib sozler fiSildayan cin ve insan §ey-
tanlan her peyg~berin dii§marudir»... -

Bizim irademiz ve takdirimiz dahilinde her peygamber i~in bir di.i§
man k1ld1k. i§te §U dii§-man da insanlann ve cinlerin §eytanlanndan ... 
~eytanhk, inad~Ihk yapmak, dogru yoldan ka~mak ve §erre s1~nmaktlr. 
Bu s1fatlar, cinlerde ola·bilecegi gibi insanlarda da ola-bilir. Cinler ara
smda inadc;1h:k gosterip §erre ve aldatmaya tevessill edenlere nasi! · 
§eytan ad1 verilirse, insanlar arasmda da gerc;ekJere kar§I inadla dire
tip, §erre saparak aldatmaya tevessill edenlere de §eytan adl verilir ... 
Hatta hayvanlar arasmda bile dik ba§hhk ed'ip inadla.§an .. ve eziyet 
vermege ba.§layanlara bu vas1f verilir. Hadiste de «siyah kopek §eytan
dir» §eklinde bir ibare yer ahr. 

insanlardan veya cinlerden olup da Allah'm peygamberlere dii§
man olmalanm takdir buyurdugu bu §eytanlar, aldatmak i~in birbir
lerine parla:k ve cazib s6zler soylerler. Ve bunu birbirlerine vahiy §ek
linde iletirler. Vahyin bir manas1 da . bir soziin bir varhktan bir ba§ka 
varhga dahili bir te'sirle iletilmesidir. <;ak kere birbirlerini aldatlrlar. 
Bazan biri digerini inadc;Ihga, gi.inahkarhga, §erre ve aldatmaya te§vik 
eder. ' 

insanlardan §eytanlarm durumu bellidir. Yeryiiziinde her zaman 
rastlayabiliriz. Onlann tipleri her peygambere dii§man olmalan, her 
peygamberin getirdigi hakk'a kar§l dikilmeleri ve hakikatlara i.nanan
lara engel olmaya ~ah§malan herkes tarafmdan _biliRen bir §eydir. in
san isterse onlara her zaman ve her yerde rastlayabilir. Cinlerden §ey
tan olanlara gelince - biiti.in cinlerle •birlikte- bunlar, Allah'm gaY'b 
perdesine bi.iriidiigii bilinmezlikler aleminden bir alemdir. Allah'm bize 
bildirdiginden ba§ka hi~bir §ey bilmiyoruz onlara dair. ~i.iphes:iz ki 
gaybm anahtarlan Allah'm nezdindedir ve O'ndan ba§ka kimse bilmez 
orasm1. Kainatlm1zda insandan ba§ka veya yeryi.iziinde ·bilinen canll 
tiirlerinden ayn varhklann bulunmas1 mevzuuna gelince ... Biz diyo
ruz ki, prensib baklmmdan Allah'm ondan soz etmesi m:i.in.R.Sebetiyle · 
hepsine inanmz. Ve Allah'm takdir ettigi hududlar dahilinde gelen ha
berleri tasdik ederiz. Ama bu konularda Allah'm belirttiklerini ink!r' 

Tefsir, C. VI F. 176 . . 
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etmek i~in «ilim» maskesine biiriinenlerin neye dayandtklanm bilmi
yoruz. Onlarm be§eri bilgileri, heniiz gezegenimizde ·ya.§ayan canhla
nn hiitiin tiirlerini bildigini iddia etmiyor. Aynca modern ilimleri, ba§
ka ytld1zlarda ve gok cisimlerinde neler'in oldugundan da haberdar de
gil. Yeryiiziinde mevcud olan hayat §eklinin diger gezegenlerde ve ytl
dlzlarda bulunup bulunmayaca~ hususunda serdedilen sozler tamamen 
faraziyelerden ibaret. Bu faraziyeler ise tasdjk edilmi§ olsalar bile ba§
ka hayat §e'kline sahib veya ba.§ka bir canh tiirtintin kainatlmtZin bi
linmeyen noktalarmda ya§ami§ olmasmm miimktin oldugunu reddet
mez. (:!iinkii hala ba§ka dtinyalardan fazla bir§ey bilmiyoruz. ~u halde 
ilim adma birisinin kalklp ba§ka dtinyalarda canh varhklarm bulun
masmt reddetmesi tamamen §Imankhk ve edebsizlik olur. 

Cin ad! verilen bu mahluklarm tabiatl meselesine gelince ... insan
lardan §eytanhk edenler gibi, cinlerden de §eytanllk edip ibUs ve ziir
riyeti gibi §erre tevessill eden bu me~hul varhklara gelince ... Cin ad1 
verilen bu varhklarla ilgili biz pek bir§ey bilmiyoruz. Sadece Allah ve 
Rasuliinden gelen sadtk haberler var ontimtizde ." .. 

Bu ha.berlere gore biliyoruz ki; cinler, ate§ten yaratllmi§lardtr. Ve 
hem yeryiiziinde, hem yerytiztiniin i~inde , hem de dl§ alemde ya§ama 
kudretine sahibtirler. Aynca bu sahalarda insanlann malik oldugun
dan daha seri vasitalarla hareket giiciine maliktirler. Cinlerden bir kiS
mt salih ve mti'mindir. Bir kiSmi ise inad~I, §eytanlarrllr. Onlar in
sanoglunu rgortirler, fakat insanvgullan onlann asli §ekillerini gore
mezler. Nice yaratlklar var ki insanlan gortirler de, insanlar onlarm 
farkmda degildirler. Cinlerden §eytan olan ktstmlan, insanoglunu sapit
mak ve aldatmak 'i~in musallat olurlar. insam vesveseye dii§iirtir ve 
farkma varmadlgtmtz metodlarla insan zihnine ~e§itli duygular vere
bilirler. Fakat Allah'1 anan ger~ek mti'minler tizerinde bu §eytanlarm 
hakimiyeti yoktur. ~?eytan mti'minle beraber iken, mii'min Allah'I anm
ca . hemen ka~ar ve ·SlVI§lr. Ama mti'min gaflete dti§erse, gelir ve onu 
vesveselendirir. ~?urast bir gerc;ek ki Allah'I anan mti'min, §eytanm 
zaytf hilesinden ~ok daha kuvvetlidir. Cinler alemi de insanlar alemi 
gibi ha§rolunurlar, hesaba ~ekilirler , tlpk1 insan cinsi gibi bir kiSmi 
cennete, bir kiSmi da cehenneme gider. Cinler meleklerle mukayese 
edildigi zaman zay1f yaratlklar oldugu belirir. Onlann hi~bir gii~ ve kud
reti yoktur. Bu ayetten de ogrehiyornz ki, Allah Terua her peygambere 
kaf§I insanlarm ve cinlerin §eytanlarmdan dti§manlar halketmi§tir ... 

Ve hi~ §iiphesiz ki Allah dile.seydi bunlann faaliyet icra etmeme
lerini te'min ederdi. · inad~thk yapmamalanm, §erre tevessiil etmeme
lerini, peygamberlere dti§manhk yapmamalanm, mii'minlere eziyet et
memelerini ve insanlan Allah yolundan sap1tmamalanm te'min eder-

E 

d 
d 
i~ 
e: 

le 

rr. 
B 
h 
n 
rr. 

y: 
e~ 

H 
dl 
le 

y: 
A 
tE 
rn 
kc 
h· 
di 
n : 
di 
de 
ri 



En'am, 112-113) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSiRi 2803 

di. Aynca onlan zorla hidayete erdirmege de kadirdir. §ayet onlar hi
dayete yonelseler, Allah onlara yard1mc1 olur. Fakat onlan bir ihtiyar 
igerisinde b1rak1yor, me§iyyeti ve takdiri mucihince Allah dostlarma 
eziyet edebilmek igin miiSaade ediyor . . 0, kendi d<'stlarmm Allah dti§
manlan vas1tas1yla imtihan edilmelerini takdir buyuruyor. Aynca dti§
manlanm da, onlara ihsan ettigi hu derece kudret veihtiyar hakk1 ile 
deniyor. Oyleyse bunlar, Allah dostlanna yine Allah'm takdir ettigin.
den ba§ka eziyet yapamazlar : · 

<<~a yet Allah dileseydi hunu yapamazlardi» ... 
Bu prensiblerden ne gibi hus(J.Slar g1k1yor kar§Innza? K1saca ozet- • 

leyelim: 
1 - Evvel-emirde §U gergek ortaya grk1yor: Her peygambere dti§

manhk yapanlar, her peygamberin izinde gidenlere kar§I dikilenler ... 
Bunlar <<§eytanlardir» . .. insanlardan ve cinlerden §eytanlar gurubunun, 
hepsi de bir tek vazife icra etmektedirler. Hepsi birlikte Allah dostlaTI
na kar§I gelip diretmek, aldatmak ve dti§manhk vazifesini yerine getir
mekle beraber birbirlerini de aldahrlar ... 

2 - Bu §eytanlar, yaptlklan §eylerin hi~ birisini kendi elleriyle 
yapm1yorlar .. Gerek peygamberlere, gerekse peygambere tabi olanlara 
eziyet ederken kendili'klerinden ozel bir kudrete sahib bulunmuyorlar. 
Hepsi de Allah'm mtiharek kabza-i kudreti igerisindedirler. Allah, ira
desine mebni olarak bu §eytanlarla kendi dostlanm imtihan ediyor. Boy
Ieee dcstlanm tecrtibeden ge~iriyor, kalblerini temizliyor ve sahib o~a
rak gonderildikleri hak yolunda sabredip etmediklerini deniyor. ~ayet 
sabrederek imtiham ba§anrlarsa, Allah onlardan bu musibetleri kal
dmyor. Ve bu dii§manlan yok ediyor. Bundan sonra o dti§manlar, Allah 
dostlanna ellerini kaldirmiyorlar. Rezil-i rtisva olup zaafla geri donti
yorlar. Ve kendi giinahlanm da. omuzlannda ta.§Iyorlar: 

<<~a yet _Allah dileseydi onlar bunu yapmazlardi» ... 
3 - Gerek insenlardan, gerekse cinlerden §eytanlarm, §eytanhk 

yapmalarma mtisaade edilmesini icab ettiren husfrs ilahi hikmettir. 
Allah onlan kendi iradeleri ve istekleri muvacehesinde imtihan etmek
tedir. Bu §eytanlar, muayyen bir zamanda Allah dostlanna eziyet et
mek hususunda kendi ba~Iarma biralnlmi§lardir. Bu arada Hak Teala 
kendi dostlanm da denemekte, sabredip etmediklerini, tizerlerine batil 
hticum edeflken ve ba-§tan a§agi ku§atlrken hak iizre sebat edip etme
diklerihi denemek igin bunlan yapmaktadir. Kendi nefislerini bir ke
nara iterek Allah yolunda gizli, ag1k fedakarhklara katlanacak ve ken
dilerini Allah yolunda feda edecek samimiyete sahib olup olmad1klanm 
denemek igin yapmruktad1r. Yoksa Allah Teala, btittin bunlann hie;: bi
risinin yapllmamasma da kadirdir. 
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4 :- Gerek insanlardan, gerekse cinlerden o §eytanhk edehler, onla
nn hile ve eziyetlerinin hi~ birisi kendi giic;leri ile degildir. Ve hie; bir 
zaman Allah'm miisaade ettiklerinin di§ma <;Ikmazlar. Takdir edenin 

- · yiice Allah oldugunu ve her§eyin O'nun izni Ue meydana geldigini bi
len mii'min, hie; §iiphesiz ki kendi dii§manlanm ne kadar kuvvetli olur
larsa olsunlar, ne kadar ustunliik taslarlarsa taslasmlar, kiic;umser. i§te 
Rasulullah'a gelen yiice tevcihat bu husftsa dikikat nazarlanm tevcih 
ediyor: 

«Sen onlan iftiralan ile ba§ba§a b1rak ... » 
B1rak sen onlan. Kendi iftiralan ile ba§ba§a kalsmlar. Arkalann

dan onlan tutacak olan, benim. Onlan cezaland1raca;k da benim . . 
Bu arada gerek §eytanlann ve gerek.se mii'minlerin imtihan edil

melerinin bir ba§ka hikmeti daha vard1r... Evet, bu du§manhgm, bu 
. duygulann, bu sozle aldatmalann ve gt~rurlandlrmalarm gerisinde Al

lah Teala ba§ka hikmetler takdir buyurmu§tur: 
.«BU §eytanlar, ahirete inanmayanlarm; kalblerinin bu inan~1zl1ga 

yoii.elmesi, ondan hO§nU.d olmas1 ve kendilerinin i·§ledikleri suc;lan i§
lemeleri i~in o sazleri fiSlldarlar» ... 

Yani ·ahirete ·inanmayan kullarm kalblerinin de bu parlak ve aida
tiel .sOzlere kulak asmalan i~in ... Bunlar biitiin dikkatlerini diinya iize- ·_ 
rine tek:sif ediyorlar. Bu diinyada §eyta:o.Iann her peygambere oyunlar 
haz1rladig1m ve her peygamberin tabilerine eziyetler ettiklerini ·ve bir
birlerine bir takrm saz ve hareketletini aldatlc1 parlakhklarla siisledik-

. lerini ;g()riiyorlar. Boylece §eytanlara boyun egiyorlar, oplann batll ve 
aldat!,Cl cazib~lerine kamyorlar ·ve hileli tuza:klarma d'ii§iiyorlar. Sonra 

·cta kazandlklan kadar gunah kazaruyorlar. f}erre, bozgunculuga ve gii
nahkarhga dal1yorlar. S1rf bu duygularm te'sirinde kalarak ve bU: inanc;
Sizhga yonelmelerinden dolay1. .. 

Bu husftsta da yine amir guc; Allah'm takdiridir. Onun da gerisin-:
de tecriibe ve imfihan fash yer allr. Burada herkes ic;in diledigi §ekilde 
c;ah§ma f1rsati haz1rlanma'ktad1r. Ve herkes en _ a~il olc;iiler ic;erisinde 
ceza ve miikafatlru elde edecektir. Hem hayatm salah bulmas1, hakkm 
kesin §ekilde temayuz etmesi, haynn sab1rHt bilenmesi, §eytanlann gu
nahla.nm klyamet giiniinde tam olarc:tk yiiklenmeleri ic;in irade buyur
ffiU§tUr bunu takdir-i ilahi .. , Her §eyin Allah'm iradesine uygun olarak 
cereyan etmesi ic;in ... Allah dostlan ve Allah dfr§manlan ... Bu ilahi ira
denin ica'b1drr ve diledigini yapan §Uphesiz 'ki AUah'tir. 

. Bir taraftan cinlerden ve insanlardan §eytanlarla, peygamberler ve 
peygamberlere uyanlann arasm{!a cereyan eden ~atl§malan. Obiir yan-· · 
dan da Allah'm hakim ve gec;erli iradesini canlandn~an bu Kur'an man
Z~arasl. .. Evet, bu maniara kaf§lSmda k1saca durup dikilmemiz gerekir. 
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Bu sava§ta kainattaki §er kuvvetlerin hepsi toplamyor ... insanlar
dan · ve cinlerden §eytanlar ... Toplamyorlar ve mii§tere:k bir plan hazir
lamak iizere ·birle§ip yarchmla§Iyorlar. Mii§terek gayeleri, peygamber
\erin risaletinde temessiil eden hakk'a. dii§manllk ve hak ile sava§ma:k. 
Bu plan i~erisincte ta'kib edilecek metodlan da var... <cAldatmak i~in 
birbirlerine cazib .sOzler fiSildarlar))... Aldatma ve hile yollarma •ba§ · 
vurmakta birbirlerine yard1mc1 olduklan gibi; kendi aralarmda da.lbir
birlerini dolandlnrlar. Hadd-i zatmda bu goriiniill, hakk'a ve hak ehline 
barb a~nn§ her tiirlii §er topluluklannda rastlanan bir manzaradtr ... 
~ytanlar kendi aralarmda birle§irler, yardimiallirlar, hatta saplkhk 
busU.sunda birbirlerine yardlmc1 olurlar! Ve hi~bir~aman birbirle.rini 
hakk'a ve hidayete ~ag1rmazlar. ~u kadar var ki hakk' a. kar§I dii§man
llkta, hakk'a kar§l sava§makta ve hakikat kar§lSmda uzun bir ~tl§
maya g.i-rmekte birbirlerini destekler ve yapti:klari §eyt birbirlerine ho§ 
gootermeye ~hli§Irlar ... 

Falkat onlar, biitiin bu oyunlannda kendi ·ba§larma degildirler. -Al
lah'in engin iradesi ve takdiri ~ep~evre sarmi§tlr onlar1. Allah'm dile- , 
diginden ve takdiri nisbetinde tatbikini irade buyurd.ugu §eylerden 
ba§ka hi~ bir hususa §eytanlarm giicii yetmez ... i§te buradan· biitiin 
cihan kuvvetlerinin toplanmlli olmasma ve §errin ·birbiri iistiine bine
re'k 'biiyiimii§ olmasma ragmen, kay1dh ve sm1rh olduklan ortaya ~nn
yor. Aslmda onlar, dilediklerini diledikleri §ekilde hi~bir engele ve 

· kayda tabi olmaks1zm yapacak ·guc;te degiller. Diledikleri kimselere 
hi~bir §eyden c;ekinmeden isted]kleri kotiiliigii yapacak kudretleri yok. 
Nitekim zalim diktatorler, kendilerine kul ve kole olan insanlan kendi 
irade ve arzularma bende etmeyi ~ok severler. Ancak! Onlann iradesi 
Allah'm engin me§iyyeti ile simrlldtr. Onlann kudreti Allah'm takdiri . 
lle mahdudtur. Allah dostlanna imtihan sadedinde olmak iizere Allah'm . 
diledigi hususlardan ba§ka hi~bir §eyde zarar veremezler. Ve. her §eyin 
Varip donecegi nokta Allah'tir. 

~eytanlann kararla§tlrdiklari bir plan etrafmda toplanmalanm 
gooteren manzara hak yaranmm duygulanm kuvvetlendirse gerektir. 
Qiinkii onlar, o plan ve ·metodlarm mahiyetini iyi biliyorlar ... Aynca 
Allah'm engin me§iyyeti ve kudretin~ §eytanlann plan ve projesini 
ihata edi§ini anlatan sahne de hak yaramnm gonliine giiven ve huzur 
bah§etmesi, kafalanm _ve kalblerini Allah'm kahredici giicii ve g~erli 
kudretine iletmesi ·baklmmdan §ayan-I dikkattir. Bu sahne, onlan kai
nattaki gerc;ek giic; kaynagma gotiiriiyor ve ilahi iradenin · enginligi.nl 
_vicdanlarda yerle§tiriyor. Bunu goren hak ehli ipsanlann prati-k hayat-

. lannda kendi metodlann1 tatbik ede ede yollanna devam etmelerlni, . 
bundan once de insanla~n kalrblerinde ve ~ayatlannda ke~di yapilarrm 
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kurmalai)ru ogreniyor. ~eytanlarm dii~manh~na ve hilelerine gelince 
,onu Allah'm engin me§iyyetine ve her§eye ni.ifuz ta;kdirine 'b1raksmlar : 

«Rabbm dileseydi bunu yapamazlard1. Sen onlan ift:irilan ile ba§
ba.§a b1rakn.. . (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, V, 394- 401). 
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114 - Allah'tan ba~ka bir hakem mi arayacak IDI~Im? 
Halbuki O'dur, size kitab1 ac;ak a~ak indirmil? olan. Kendi
lerine kitaq verdiklerimiz bilirler ki; o, Rabb1n katlndan 
hak olarak indirilmi~tir. Oyleyse sak1n l?iipheye diil?enler
den olma. 

· 115 - Rabb1n1n sozl.i; dogruluk ve adalet yonunde.n 
tam kemalindedir. O'nun sozlerini degi~tirebilecek yoktur. 
0. Semi'dir, Alim'dir. 

Allah'tan ~ka Bir Ha.kern mi? 

Allah Teala peygamberi Muhammed (s.a.) e hit~ben §oyle buyuru
yor: «Allah'a ba§kasm1 ortak ko§an ve O'ndan ba§kasma tapmanlara 
soyle: (Sizinle benim aramda) Allah'tan ba§ka bir hakem mi arayaca;k 
ml§lm? Halbuki O'dur size kita,b1 ag1k a~1k (ve a~1klayic1 olara'k) indir
mi§ olan. Kendilerine kitab verdigimiz (yahudi ve h1ristiyanlar onceki 
peygamberlerin sana dair yanlarmda bulunan mi.ijdeleri ile) bilirler ki; 
o, Rabbm ).<atmdan hak olarak indirilmi§tir. 6yleyse sakm §i.ipheye di.i
§enlerden olma. >> Allah Teala'nm : «Sana indirdigimiz klssalardan §Up
he ediyorsan; senden once indirciigimiz kitablan okuyanlara sor. An
dolsun' ki; sana hak, Rabbmdari gelmi§tir. Sakm §iiphe edenlerden ol
tna.» (Yunus, 94) ayetinde de oldugu gibi bu, bir §art olup §art, §art 
k1lman §eyin mutlaka meydana gelmesini gerektirmez. Bu sebepledir 
ki Allah Rasulii (s.a.) nden rivayete gore; o: ~iiphe etmiyorum ve sor
muyorum, buyurmu§tur. AHah Teala : crHrubb1mn sozii; dogruluk ve 
adalet yoni.inden tam kemalinde<tir.» buyuruyor. Buraya Katade; ooy-
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lediklerinde dogruluk yoniinden, hiikmettiklerinde adalet yonunden tam 
kemalindedir, manwnm vermi§tir. 

Buyuruyor ki : Haber vermesinde dogruluk, isteginde adalet yonun
den tam kemalindedir. O'nun haber verdigi her §ey ger~ektir. Ve on
da hi~bir §liphe yo'ktur. O'nun emrettigi her §ey adaletlidir ve onun 
di§mda hic;bir §ey adaletli degildir. O'nun yasaklad1g1 her §ey batlld1r. 
Zira o, ancak bir bozukluktan (fesaddan) dolay1 yasaklar. Nitekim bir 
ayette §oyle buyurmaktadir : C<O, kendilerine ma'rO.fu emreder, mun
kerden nehyeder ... » (A'raf, 157). Allah Teala: ((Onun s<>zlerini degi§ti-
rebilece'k yoktur.» buyuruyor. Onun hukmlinu; ne dunyada ve ne de 

·ahirette geciktirebilecek hiG kimse yoktur. «0, (kullannm sazlerini) . 
i§iten, (kullanrun hareketlerini ve sukO.netlerini) bilendir. Herbir i§ 
i§leyene amelinin kar§Ihgmi verecektir. 

116 - Eger sen, yeryiizi.i.nde bulunanlann 90gunlu
guna . uyarsan; seni · Allah'1n yolundan saptlnrlar.. Onlar 
ancak zanna uyarlar ve yaln1z yalan soyleyip dururlar. 

117 - Muhakkak ki Rabbin; . yolundan sapanlan en 
iyi bilendir. Ve 0, hidayete ermi~ olanlan da en iyi bilen
dir. 

Allah Teala ademoglundan yeryuzii halkmm c;ogunun durumunun 
saplkhk oldugunu haber vermektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle 
buyurmaktad1r : ccAndolsun ki; onlardan once ge\!enlerin \!$ sapit
mi§tl.» (Satfat, 71), ccSen ne kadar h1rs gastersen de insanlarm ~ogu 
inanmazlar.» (YO.suf, 103) . Onlar; sap1khklarmda ve kendi durumlari 
!lakkmda kesin bilgi sahibi degillerdir. Onlar, yalanc1 (ash olmayan) 
zanlar ve batll tahminler i~indedirler. «Onlar anca'k zanna uyarlar. Ve 
yalmz yalan soyleyip dururlar.» Ayetteki ( ..., jJI ) kelimesi; tahmin 
anlammdadir. Dilde ( ~~ ._, f- ) kullamhr ki, burma agacmm uze
rindeki hurmanm tahmini anlammdadir. Buttin bunlar, Alla.h:m tak
ctiri ve dilemesi iledir. ccMuhakkak ki Rabbm, yolundan sapanl~ en 
iyi bilendir (ve onlara bunu kolayla§tlnr). Ve 0, hidayete ermi§ olan
lan_ da en iyi bilendir (ve onlara bunu kolayla§bnr) .>, 
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118 - Uzerine Allah'1n ad1 anllm1~ olanlardan yeyin, 

~ayet O'nun ayetlerine inananlardan iseniz. 

119 - Size ne oluyor ki; iizerine Allah'm ad! arulan 
~eyden yemiyorsunuz? Halbuki darda kalmaruzm d1~mda 
size haram olanlan 0, uzun uzadiya-a~aklami~tlr. Dogrusu 
bin;oklar1 heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapitiyor
lar. Siiphesiz ki haddi ru}anlan, en QOk bilen Rabb1ndrr. 

Allah'm Ad.I Amlnn§ Olan §eyleri Yeyin 

Allah Teala inan.an kullanna; kesilen ve uzerine Allah'm adl am
Ian hayvanlardan yemelerinin mubah oldugunu ,biJdiliyor. Bunun mef
hfun-u muhalifi; Allah'm ismi zikredilmeden kesilen hayvanlann mil
bah olma~1d1r. Mesela mii§rik kafirler; olu hayvanlan, putlar ve ba§-

. ka §eyler iizerine kesilen hayvanlan yemeyi normal sayarlardl. Sonra 
Allah Teala, uzerine Allah'm ismi zikredilenlerden yemeye te§vik ede
rek: «Size ne oluyor ki; uzerine Allah'm ad1 amlan §eyden yemiyor
sunuz? Halbuki size haram olanlan 0, uzun uzad1ya a~lklanu§tlr.)) · · 
buruyor. Allah Teala: ccDarda kalmamzm dl§mda ... » buyuruyor ki; 
darda kalma durumunda buldugunuz §eyler (yemeniz) size mubA.h kl
hnmi§tlr. Dalla sonra Allah Teala mii§riklerin bozuk gorii§Ierinde, olu 
etinin ve Allah'tan ·ba§kasmm ismi zikredilenlerin helal kllmmas1 hu
sftsundaki fikirlerinde bilgisizliklerini a~1klaya.rak : ccDogrusu bir ~ok
lan, heva ve heveslerine uyarak bilmeden sap1t1yorlar. ~uphesiz ki; 
haddi a§anlan ( onlaru~ haddi a§malaruu, yalan seylemelerin1 ve iftira
Ianru,l en ~k bilen RaJbbmdlr.» buyuruyor. 
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120 - Gunahrn ac;rgrnr da, gizlisini de brrakrn. <;un
ku gunah kazananlar, kazann1akta olduklan yiizundep. 
cezalandrnlacaklardrr. 

Muca.hid der ki: Gunahm ~1grm da gizlisini de (gizli ve 3.\!lk Al
lah'a isyan olan §eyleri) btrakm. Muca.hid'den gelen bir rlvayette o, 
§Oyle der: Giinah; yapageldigi §eylerden ki§inin niyyet ettigi §eydir. 
Katade bu ayetin 'tetsirinde; aZim ve r;ogunu, gizlisini ve ar;1guu da 
b1rakm, der. Suddi ise; ar;1g1 fah~eligi 8.\!Ik olanlarla zina, gizlisi de 
kadm dost ve arkada§larla olan zinadir, der. Ikrime, gunahui ar;1g-J.mn; 
birle§ilmesi ha.ram olan kadmlan nikahlamak oldugunu, sayler. Dogru 
olan ise ayetin •butun obunlar haklknda genel oldugudur. BOylece ·bu. 
ayet, Allah Teala'mn : <(De ki : Rabb1m, ar;1g1yla gizlisiyle tfun haya
Sizh'klan haram kilrru§tlr.» (A'rat, 33) sozu gibi oluyor· ki; bu. sebeple 
burada : «<;Unku giinah kazananlar, kazanma;kta olduklan yiiziinden 
cezalandmlacaklardir.>> ·buyurulmU§tUr. Ar;Ik olsun, gizli olsun Allah 
Teala mutlaka bunlan cezalanduacaktlr. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Hasan ibn Arefe'nin .. . Nuvas :ibn 
Sem'an'dan rivay~tinde; o, §i:iyle diyor : Allah Ra.Sulii (s.a.) ne giinaru 
sordum. ~yle buyurdular. Giinah, gi:igsiinde (kalbinde) · tereddut ve 
§iiphe uyand1ran, insanlarm kendisine muttali' olmasmdan hO§lanma
dlgm §eydir, •buyurdu. 

- • - / ./1'1 / }t.:, ,. ,, / \ ) ~' •,. / ! ~~ ", ·, n;CL\S' '' ~-' rtns~~·· .. \_!~~;.~\;_~J\t),c \i'~.J ~,..... ,., ~ >: '-'::!' .. "' ~ "" , .. "" / 
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121 - Uzerine Allah'rn adr anrlmayanlardan yeme
yin. <;unku_ bu; bir frsktrr. Dogrusu, l?eytanlar sizinle mu
cadele etmeleri ic;in kendi dostlanna telkinde bulunurlar. 
Say~t onlara itaat ederseniz; ~uphesiz ki siz de mu~rikler 
olursunuz. 

Allah'm Acb Amlmanu§ Olan ~eyleri Y-emeyin . 
-

Bogazlayan, miisluman olsa bile iizerine Allah'm ismi zikredilme-
den kesilmi§ olan hayvanlann helal olmadigi gorii§tind~ bulunanlar bu 
a yeti delil ·getirmektedirler. !marillar --Allah onlara rahmet eylesin- ' 
bu me8elede ihtilat e~ler ve-iir; gorii§ :beyan etmi§lerdir : 
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I - Bu niteligi ile kesilen hayvan -Allah'm ismi ister kasden, is
terse yanli§hkla terkedilmi§ olsun- helal degildir. Bu gorii§ A!bdullah 
:ibn Orner, onun kolesi Nafi', Amir e§-Ga'bi ve Muhammed :ibn Sirin'
den rivayet edilmi§tir. Bu gorti§, imam Malik'ten ve Ahmed ibn Han- . 
bei'den de rivayet edilmi§tir. imam Ahmed'in ashabmdan mtitekaddi
min ve mtiteahhirin'den bir grup bu gorti§ti destekler. Aynca Ebu Sevr, 
Davud ez-Zahiri ile Gafii alimlerin mtiteahhirininden olan Ebu'l-FtitUh 
Muhammed :ibn Muhammed :ibn Ali et-Tai de «el-Erbalin» isimli ese
rinde bu gorti§ti tercih etmi§tir. Bunlar ·bu ayeti goru§lerine delil getir
meleri y.anmda av ayeti olan: «Ah§tlnp ogrettiginiz aVCI hayvanlarm 
sizin i~in tuttuklarmi yeyin ve tizerine Allah'm adm1 anm.» (Maide, 4) 
ayetini de delil getirirler. Sonra bu ayetteki «Qtinkti bu, bir fiS.ktir.)) kiS
mi hu gorii·§ti kuvvetlendirmektedir. Bu kls1mdaki zamirin «yemenye 
dondtigti soylenmi§tir. Bu zamirin <u\llah'tan ba§kasi i~in bogazlama)) 
ya dondtigti gorti§ti de vard1r. Bogazlama ve av s1rasmda Allah'm ismi
nin zikredilmesini emretme sadedinde varid olan hadisler de bu g6rti§ti 

· kuvvetlendirmektedir. Adiyy :ibn Hatim ve Ebu Sa'lebe hadisleri bu 
kaJbildendir. Bunlann rivayet ettigi hadiste §6yle buyurulmaktadir : 
6gretilmi§ kopegini (av .kopegini) sald1gmda ve onun tizerine Allah'm 
ismini and1gmda onun sana tuttugunu ye. Adiyy :i~bn Hatim ve Ebu 
Sa'lebe hadisleri Buhari ile Mtislim'de mevcuddur. Bunlara ilaveten 
Buhari ile Mtislim'de mevcud olan Rafi' 'Ibn Hadic hadisinde : Kan1 
ak1tllan ve tizerine Allab.'m ismi amlanlan yeyiniz, ibuyurulmaktadir. 
Aynca :ibn Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulti (s.a.) 
bir cinniye §oyle buyunnu§tur : Uzerine Allah'm ismi amlmi§ her bir 
kemik sizin i~in (yiyecek) dir. Hadisi Mtislim rivayet eder. Ctindeb ibn 
Siifyan el-Beceli'den rivayet edilen: bir hadiste ise, Allah Ra.sulti (s.a.) 
§oyle buyurur: Namaz kllmadan once kim bogazlanu§ ise onun yerine 
bir digerini bogazlasm. Biz namaz k1lmcaya kadar oog.azlamami§ olan 
ise Allah'm ismi ile bogazlasm. Hadisi, Buhari ve Mtislim tahric etmi§
tir. Ai§e (R Anha) den rivayete gore; baz1 kimseler: Ey Allah'm el~isi, 
bir kavim bize et getiriyor. Uzerine Allah'm ismi amlmi§ m1 yoksa aml
mami§ m1 bilmiyoruz, dediler. Allah Rasulti: Siz onun tizerine Allah'm 
ismini anm ve yeyin, buyurdular. Hz. Ai§e: Kufiirden daha hentiz yeni 
kurtulm~lardi, diye Have eder. Hadisi Buhari rivayet etmi:§tir. Bu ha
disin delAletinden oyle anla§Ihyor ki; onlar, Allah'm isminin amlma
smm mutlaka gere'kli oldugunu anlami§lar ve yeni islam'a .girdiklerin
den dolay1 onlann Allah'm ismini zikretmi§ olmayaca~ndan korkmU§
lardir. Boylece Allah Rasulti yeme s1rasmda --§ayet .oogazlanma sira
smda AUah'm ism~ zikredilmemi§se bu terketmenin yerine kaim olma.k 
tizere- ihtiyate~ Allah'm ismini zikretmelerini emretmi§tir. Aynca on-
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lara, miisliimahlarm hiikiimlerini dogrulukla uygulamalanm emre~
rni§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

II - Allah'm isrninin amlmas1 §art degildir, bilakis miistehaJbtir. 
Kasden veya unutularak terkedHirse bir beis yoktur. Bu, imam ~afii 
-Allah ona rahmet eylesin- ile biitiin ashabmm mezhebidir. Aynca 
imam Ahmed'den de bu gi::irii§ rivayet edilmi§ olup Hanbel ibn ishak 
bunu ondan nakletmektedir. Yine bu gi::irii§ imam Malik'den de rivayet 
edilir. Onun ashabmdan · E§heb ibn Abdiilaziz, bunu ac;lkc;a belirtir. 
Aynca ibn Abbas, Ebu Hiireyre ve Ata ibn Ebu Rebah'tan da bu gi::irii§ 
nakledilmi§tir. En dogrusunu ·Allah bilir. - · , 

imam ~afii <tUzerine Allah'm ad1 amlmayanlardan yemeyin. Qiiri
kii bu, bir f1skt1r.» ayetini Allah'tan ba..~kas1 adma bogazlananlara ham
letmektedir. Bi::iylece bu a yet :. «Allah' tan ba§kasmm adma kesildigin
den dolay1 fisk olan .. -» (En'am, 145) ayeti gibidir. Ata'dan rivayetle 
«Uzerine Allah'm ad1 an1lmayanlardan yemeyin.>> ayeti hakkmda ibn 
Ciireyc §i::iyle demektedir: Allah Teala, Kurey§'in putlar adma oogaz
lami§ olduklanm ve mecusilerin bogazlad1klanm yasakllyor. imam 
~afii'ilin girdigi bu yol kuvvetlidir. Miiteahhirin'den baZ1s1; · ayetteki 
«Qiinkii bu, bir f1skt1r.>> k1smmm ba§mdaki vav harfini «vav-i Haliyye>> 
yapmak suretiyle, bu gi::irii§ii kuvvetlendirmek istemi§lerdir. Buna gore 
anlam §i::iyle oluyor: Fisk oldugu halde iizerine Allah'm isrni amlmam1§ 
olanlardan yemeyiniz. Allah'tan ba§kasmm ismi anllmad~I siirece bu, 
fiSk olmayacaktlr. Sonra •bu durumun (vav harfinin vav-1 haliyye olu
§U) kesin oldugu ileri siiriilmii§tiir. Buna gore bu harfin atlf edati 
olmas1 caiz· degildir. Zira bOyle kabul edilirse; haber •bildiren isim ciim
lesinin istek bildiren fiil ciimlesi iizerine atfedilmi§ olmas1 gerekecek-

' tir. «Dogrusu §eytanlar sizinle miicadele etmeleri ic;in kendi dostlarma 
telkinde bulunurlar.>> (-En'am, 121) ayetinin ba§mdaki vav harfi kesin
likle atlf edat1 olduguna gore; bu gi::irii§ bozulmaktadir. Zira vav-1 ha
liyye oldugu iddia edilen va v ger<;ekten boyle ise, sonraki ciimlenin ona 
atfedilmesi miimkiin olmaz. $ayet bu son ciimle, ist~k bildiren once1d 
ciimleye atfedilmi§ ise, onun ileri siirdiigu i'tiraz burada da ge<;erli ola
caktir. Bu durumda «Qiinkii bu, bir fisktlr» kiSmmm ba§mdaki v~v 

r 9-arfi, vav-1 haliyye degilse bu durumda bu gor~ii ileri siirenlerin sozii 
'temelinden batll olacaktlr. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize babamm ... ibn Al;lbas'tan rivayetine 
gore o, «Uzerine Allah'm ad1 amlmayanlardan yemeyin.>> ayeti hak:
kmda §tiyle demi§tir: Bu, oliidiir ·(alii etid.ir). Hadisi ibn Ebu Hatim, 
aynca Ebu Ziir'a kanahyla ... Ata ibn Saib'den de rivayet etmi§tir. Ebu 
Davud'un miirsel olarak rivayet ettigi hadislerde.n biri olan ve Sevr ibn 
Yezid kanaliyla Salt es-Sedusi'den -bu zat Siiveyd ibn Mencuf'un ki::i-
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' . 
Iesi olup Ebu Hakim ibn Hibban'm «Kitab'ii..~Sikat))mda zikrettigi ta-
biilerden biridir- rivayet etmi§ oldugu §U hadis de bu mezhel:)\!e delil 
gO.sterilmektedir: Allah Rasuli.i (s.a.) §oyle ~uyurdu: Allah'm ismini 
zikretmi§ olsun veya olmasm miisHimanm bogazlaml§ oldugu helaldir. 
Zira o, zikrettiginde ancak Allah'm ismini zikreder. Bu hadis, mfirsel 
olmakla birlikte Darekutni tarafmdan ibn Abba..c:;'tan rivayet edilen §U 
hadis 'bunu giic;lendirmektedir: Bu hadiste Allah Rasulii §Oyle buyu
rur: Allah'm ismini zikretmemi§Se dahi miisliiman bogazla.<ilgmda on
dan ye. Qiinkii miisliimanda Allah'm isimlerinden bir isim var<!1r. Ay
nca biraz once gec;en .Ai§e (R. Anha) hadisini Beyhaki delil getirmek .. 
tedir. Bu hadise gore ba.z1 kimseler : Ey Alla.h'm elc;isi, cahiliyetten kur
tulah fazla olma.ml§ bir kavim bize et getiriyor. Allah'm ismini onun 
iizerine amp anmad1klanm bilmiyoruz, demi§ler; Allah RasUlii de: 
Siz, Alla.h'm ismini anm ve yeyin, ·buyurmu§. ~a yet Allah'm . isminin 
amlnu§ olmas1 §art olsayd1, ancak bunun gerc;ekle§mi§ olma.~a halinde 
Allah Rasulii onlara ruhsat verirdi. En dogrusunu Allah bilir. 

III - Bogazlanan hayvamn iizerine besmelenin unutularak terke-
. dilmesi zarar vermez. ~ayet kasden terkedilirse; bu, helal degildir. 
imam Malik ve Ahmed ibn Hanbel'in mezheblerinden me§hur olan 
gorii§ budur. Ebu Ha.nife ve ashab1 ile ishak ibn Rahuyeh de boylece 
fetva vermi§lerdir. Aynca bu gorii§ Ali, ibn Abbas, Said i.bn el-Miisey
ye!b, Ata, Tavtis, Hasan el-Basri, Ebu Malik, Abdurrahman'dan da nak
ledilmi§tir. imam Ebu'l-Hasan el-Mergmani, «el-Hidaye» isimli kita
bmda kasden Allah'm isminin aml:rp.ast terkedilen ha.yvanm etini ye- · 
menin haram ~~ldugu husU.Sunda ~a.fii'den once icma' oldugunu nakle
der. Bu sebepledir ki, Ebu Yusuf ve (baz1) §eyhler: «Bir hakim bunun 
satl§Imn caiz olduguna hiikmederse, icma'a muhalif oldugundan do
layi ·bu hukiim gec;erli degildir, demi§lerdir. Anca'k imam Mergmani'nin 
bu .sOyledikleri, ge~ekten garibdir. Zira .biraz once gec;tigi gibi ~afii'den, . 
oncekiler arasmda. ihtilafm bulundugu nakledilmi§tir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki : Allah'm isminin unutularak 
terkedildigi hayvanm haram oldugunu soyleyen kimse, butiin bu huc
cetlerin oozlinden c;1kml§ ve bu husU.Sta Allah Rasulii (s.a.) nden varid · 
olan ha~re muhalefet etm'i§ olur. ibn Cerir, Hz. Peyga.mber'den rivayet 
edilen hadis derken, bununla Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki'nin rivayet 
ettigi §U hadlsi kasdetmektedir : Bize Ebu ·Abdullah el-Haf1z'm .. . ibn' 
Abbas'tan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine g6re Rasulul
la.h (s.a.), §Oyle .buyurmi.I§tur : Miisliimanm ismi yeterlidir. Bo~la
dl~ s1mda Allah'm ismini anmayi unutmu§Sa, Allah'm ismini ansm ve 

' ond:a.n yesin. Bu ha.disin merfu' olarak rivayeti. hatadlr. Bti hatayi Ma'-
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kil ibn Ubeydullah yapmi§tlr. Bu zat, her ne kadar Miislim'in ra.vile
rinden ise de, Said ibn Mansur ve Abdullah ibn Ziibeyr el-Humeydi 
bu hadisi Siifyan ibn Uyeyne kanahyla ... ibn Abbas'tan ve onun 80zii 
olarak rivayet etmi§lerdir. Bunlarm rivayetinin isnadmda Ebu'§-f}a'sa 
ziyade edilmi§ ve hadis mevkftf olarak birakllmi§tlr. En dogrusunu Al
lah bilir. Bu; daha s1hhatli olup Beyhaki bu gorii§ii ~~k~a belirtir. 

tbn Cerir ve ba.§kalanmn naklettigine gore; f}a'bi ve Muhammed 
ibn Sirln; unutularak Allah'm isminin terkedildigini ho§ gormezlerdi. 
<;ok kere selef, kerahet kelimesini haram kilma anlamma kullann;u§
lardir. En dogrusunu Allah bilir. ~u kadar var ki, ibn Cerir Cumhur'un 
ki:wline bir veya iki ki§i muhalif kaldigmda bunu nazar-I itibare alma
YIP Cumhur'un gorii§iinii icma' saymaktadir. Bu da gozden uzak tu
tulmamalidir. Tevfik Allah'tandir. 

ibn Cerlr der ki: Bize ibn Veki'in ... Cehir ibn Yezid'den rivayetine 
g()re o, §Oyle demi§tir : Bir adam Hasan'a sordu : Bana bahk~Il (veya 
tuma) ku§u getirildi. Onlardan iizerine Allah'm ismi amlaraR kesilmi§
leri ve Allah'm isminin amlmasi unutulmu§ olanlan vardi. Ve kU§lar 
kan§IDI§tl. Hasan: Onu ye, onu ye, dedi. Ravi der ki: Muhammed ibn 
Sirin'e sordum, §Oyle dedi: Allah Teala: «Uzerine Allah'm adi aml
mayanlardan_ yemeyin,» buyurmu§tur. 

Bu gorii§te olanlar, ibn Mace tarafmdan muhtelif kanallardan ol
mak iizere ibn Abbas, Ebu Hiireyre, Ebu Zerr, Ukbe ibn Amir ve A:b
dullah ibn Amr'dan rivayet edilen §U hadisi delil getirirler: Hz. Pey
gamber §Oyle buyurmu§ : Allah Teala; iimmetimden hata, unutma ve 
yapmaya zorlandiklan §eylerin (giinahmi) kaldiriDI§tlr. Ancak bu ha
disin, bu konuya delaleti §iipheli olup en dogrusunu Allah bilir. 

Hafiz Ebu Ahmed ibn Adiyy'in Mervan ibn Salim el-Karkasani ka
nahyla .. . Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Bir adam 
Hz. Peygamber (s.a.) e gelip; ey Allah'm el<;isi, bizden bir adam hay
vamm bogazlar ve Allah'm ismini anmay1 unutursa; bunun hakkmda 
ne dersin? diye sormu§tu. Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurdular: Al
lah'm ismi her miisliiman iizerindedir. Ancak bu iladisin isnad1 zayif
tlr. Hadisin isnadmda bulunan Mervan ibn Salim el-Karkasani Ebu Ab
dullah e§-§ami zayif olup imamlardan bir ~ogu onun hakkmda konu§
mw~lardir. En dogrust,mu Allah bilir. Ben bu meseleye ba§h b~ma bir 
a~er tBlli>is ettim ve orada imamlarm mezheblerini, hareket noktalanm, 
delillerini, bunlann delalet yonlerini, aralanndaki muhalefet ve miina
ka§alan 'zikrettim. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Cerlr der ki: ilim ehli, bu ayet hakkmda ve bunun hiikmiiniin 
neshedilip edilmedigi husftsunda ihtilaf etmi§ler; bir kisnu : Ondan 
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hiQbir §ey neshedilmemi.§tir, orada amlan ve kasdedilen §eyler muh
kemdir, demi§tir ki, ilim ehlinin <;ogunlugunun k~vli lboyledir. 

Bize ibn Humeyd'in, Yahya ibn Vad1h kanahyla ... ikrime ve Ha
san e)-Basri'den rivayetine gore; onlar, §oyle demi§lerdir : Allah Teala : 
((Uzerine Allah'tn adl an1lm1§ olanlardan yeyin. ~ayet O'nun ayetlerine 
inananlardan iseniz.» Ve nUzerine Allah'm ad1 anilmayanlardan yeme
yin. <;tinkti bu; ·bir fiSktir.» ·buyurmu§ sonra bunu neshederek istisnada 
bulunmu§ ve: ((Kitab verilmi§ olanlarm yemegi size helaldir, sizin 
yemeginiz de onlara helaldir.» (Maide, 5) buyurmu§tur. ibn Ebu Hatim 
der ki: Abbas ibn el-Velid'e okunduguna gore ... Mekhul §oyle demi§: 
Allah Teala Kur'an'da: ((Uzerine Allah'm ad1 amlmayanlardan yeme
yin.» ayetini. indirmi.§, sonra lbunu neshedip, mtisltimanlara acnm§ ve :· 
C<Bugtin size iyi ve temiz olanlar helal k1lmd1. Kitab verilmi§ olanlann 
yemegi de size helaldir.» (Maide, 5) buyurmu§tur. Bununla digerini 
neshetmi.§ ve kitab ehlinin yiyeceklerini helal klliDI§tir. ibn Cerir: Dog
ru olan §Udur ki; kltaJb ehlinin yiyeceklerinin helal olmas1 ile, tizerine 
Allah'm ismi amlmami§ olamn haram k1lmmas1 arasmda bir z1tllk 
yoktur, demi§tir ki onun bu sozti sahihtir. Seleften burada nesh keli
mesini kullananlar bununla ancak tahsisi kasdetmi§lerdir. Allah Teala 
en iyi bilendir. 

Allah Teala : <<Dogrusu, §eytanlar.. . kendi dostlanna telkinde bu
lunurlar.» buyuruyor. ibn Ebu Hatim'in Ebu Said el-E§ecc kanahyla ... 
Ebu ishak'tan rivayetine gore; bir adam ibn Omer'e: Dogrusu Muhtar, 
kendisine vahyedildigini iddia ediyor, ne dersin? diye sormu§; ibn 
Orner : Dogru soylemi§, deyip, <<Dogrusu '§eytanlar... kendi dostlanna 
telkinde bulunurlar.» ayetini okumu§. Yine ibn Ebu Hatim'in babas1 
kanahyla ... Ebu Cemil'den rivayetine gore; o, §6yle demi§: Ben, ibn 
.Nbbas'm yan'i.nda oturuyordum. Muhtar !bn Ebu Ubeyd de · haccediyor
du. Bir adam gelip; ey i·bn Abbas, Ebu Ishak bu gece kendisine vahye
dildigini iddia ediyor, ne dersin? diye sordu. ibn Abbas : Dogru soyle
mi§, diye cevab verdi. Ben bundan hO§lanmad1m ve: ibn Abbas,· dogru 
soylemi§ diyor, dedim. ibn Abbas: Btinlar, iki vahiydir: Allah'm vahyi 
\'e §eytamn vahyi. Allah'm vahyi Muhammed (s.a.) edir. ~eytanm vahyi 
ise §eytamn dostlannad1r, dedi ve sonra <<Dogrusu, §eytanlar ... kendi 
dostlarma telkinde bulunurlar.» ayetini okudu. Daha once <<Onlardan 
kimi, kirnini aldatmak i<;in cazib sozler flSlldarlar.» (En'am, 112) aye
tinde ikrime'den de bunun bir benzeri nakledilmi§ti. 

Allah Teala: ((Sizinle mticadele etmeleri i<;in ... » buyurmaktad1r. 
ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Said el-E§ecc'in ... Said ibn Ctibeyr'den 
rivayetinde o, §6yle demi§tir: Yahudiler Hz. Peygamber (s.a.) ile tarti
§Ip; bizim oldtirdtiklerimizden yiyoruz da Allah'm oldtirdtiklerinden ni-
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~in yemeyelim? dediler. Allah Teala da: <(Uzerine Allah'm adl aml
mayanlardan yemeyin. <;iinkii bu; bir f1skt1r.» ayetini indirdi. Hadisi 
ibn Ebu Hatim bu §ekilde ve miirsel olarak rivayet etmi§tir. _Ebu Davud 
ise hadisi muttas1l olarak rivayet eder. 

( .. ........ ........ ... ... ) 
Yine aym hadisi ibn Cerir lde Muhammed ibn Abd'iil-A'la, Siifyan 

ibn Veki' kanallyla imran ibn Uyeyne'den rivayet etmi§tir. Hadisi Bez
zar da Muhammed ibn Mllsa el-Hara§i'den, o ise imran ibn Uyeyne'
den rivayet etmi§tir. Ancak bu, ii<; yonden §iiphelidir: ilk olarak; yahu
diler, olii etinin miibah oldugu gorii§iinde degildirler ki, Hz. Peygamber 
ile tarti§Smlar. ikinci olarak; bu ayet, En'am suresindendir ve Mekke'de 
nazil olmu§tUr. U~iincii olarak; bu hadisi Tirmizi, Muhammed ibn 
Mllsa el-Hara§i kanallyla ... Said ibn Ciibeyr'den, o da ibn Abbas'tan 
rivayet etmi§tir. Aynca hadisi Tirmizi de; bir grup insan Hz. Peygam
ber (s.a.) e geldi. .. Iafz1 ile rivayet etmi§ ve hasen, garib hadis oldugunu 
soylemi§tir. Aynca hadis Said ibn Ciibeyrd'en miirsel olarak rivayet 
edilmi§tir. 

Taberani der ki: Bize Ali ibn el-Miibarek'in . . . .ibn Abbas'tan riva
yetinde o, §Oyle demi§tir: «Uzerine Allah'm ad1 amlmayanlardan ye
meyin.» a yeti nazil olunca; iran'lllar Kurey§'e §6yle haber gonderdiler : 
Muhammed ile tarti§m ve ana deyin ki : Senin elinle, b1gakla kestigin 
helal oluyor da, Allah'm altmdan bir §em§ir ile kestigi - oliiyii kasde
diyor- mi haram? Bunun iizerine : «Dogrusu, §eytanlar sizinle miica.
dele etmeleri igin kendi dostlarma telkinde bulunurlar.» ayeti nazil 
oldu. ~eytanlar iranl1, dostlan ise Kurey§'lidir. 

Ebu Davlld der ki: Bize Muhammed ibn Kesir .. . ibn Abbas'tan 
r<Dogrusu, §eytanlar ... dostlanna telkinde bulunurlar» ayeti h~kkmda 
~?6yle dedigini rivayet eder: 

Onlar; Allah'm kestigini yemeyin, kendi kestiginizi yeyin, derler
mi§. Allah Teala da: «Uzerine Allah'm ad1 amlmayanlardan yemeyin.» 
ayetini indirmi§. Hadisi ibn Mace ve ibn Ebu Hatim de Amr ibn Ab
dullah kanallyla .. . israil'den rivayet etmi§lerdir. Bunun isnad1 sahihtir. 
Yine aym hadisi i.bn _ Cerir de miiteaddit kanallardan olmak iizere ibn 
Abbas'tan rivayet eder ki, bunda yahudilerin ad1 gegme.mektedir. Bu 
hadis de mahfuzdur. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ciireyc der ki: ikrime'den rivayetle Amr ibn Dinar §6yle der: 
Kurey§ mii§rikleri, Rllmlara kar§I iran'la mektupla§tllar. Onlar da 
iran'la mektupla§tl. iran'lllar Kurey§ mii§riklerine §6yle yazd1lar: Mu
hakka;k ki Muhammed ve ashab1, Allah'm emrine uyduklanm samyor
lar. Al!ah'm altm b1~akla kestigini --Olii hayvan igin bu ta'biri kulla
myorlar.- Muhammed ve ashab1 yemiyor da kendi kestiklerini yiyor-
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lar. Daha sonra mii§rikler bunu Muhammed (s.a.) in ashabma yazd1lar 
ve miisliimanlardan bir kumnmn kalbinde bundan dolay1 bir §iiphe be
lirdi ve Allalh Teala: «Qiinkii bu; bir fiSktir. Dogrusu, §eytanlar ... tel
kinde bulunurlar.» ayetini indirdi ve: «Onlardan kimi, kimini aldat
mak i~in cazib sozler l1Slldarlar.» (En'am, 112) ayeti nazil oldu. Bu aye
tin tef.sirinde Siiddi der ki : Mii§rikler inananlara : Biz Allah'm r1zasma 
uydugunuzu nas1l iddia edebilirsiniz? Allah'm kestigini yemiyorsunuz 
da. kl"ndi kestiginizi yiyorsunuz, dediler. Bunun iizerine Allah Teala da : 
«~ayet onlara itaat eder (ve alii etini yerseniz) §iiphesiz ki sizler de, 
mu§rikler olursunuz.» buyurdu. Mticahid, Dahhak ve selef a.Iimlerinden 
bir ~ogu da bOyle s6ylern.i§lerdir. Allah onlara rahmet eylesin. 

Allah Teala: «~yet onlara itaat ederseniz (Allah'm emrinden, 
§eriatmdan ~kasmm soziine doner ve onu Allah'm emrinin oniine 
ge~irirseniz -ki bu §irktir-) §iiphesiz ki siz de mii§rikler olursunuz.» 
buyuruyor. Nitekim ba§'ka ·bir ayette de §oyle buyurulur: «Onlar Al
lah'tan ayn olarak hahamlanru, ve rahiblerini rablar edindiler.» (Tev
be, 31) . Bu ayetin tefsirinde Tirmizi, Adiyy ibn Hatim'den rivayet eder 
ki, o ~oyle demi§: «Ey Allah'm Rasulii; onl~r onlara ibadet etmiyorlar 
ki.» Allah Rasulti §Oyle buyurmu§: Bilakis onlar, har8.ml onlar i~in 
helal kllrm§, helali onlara haram kllm~lar, onlar da bunda kendilerine 
uymu§lardlr. i§te onlara i'badetleri budur. 

,.,,,_ ,,/,.~<--- ...! • .,.f",J/,~..-;,.,, •• .,.;;,._,,.('/'/," 
~~u.~s..-v-_,D\;-~~u).\~J·~~~J6~-'' 

~,.,,.(".....</ / •..;},;'?~:. / • .,. 
~Jk.\;.Y>~i~t~~~~;~ ~e'Cf~ 

122 -- Olii iken dirilttigimiz ve insanlar aras1nda yii
ruyebilecegi bir nur verdigimiz kimse; karanhklarda kahp 
ondan ~akamayan kimse gibi midir hie;? t~te bOyle, kAfir-
1ere i~ledikleri siislii gosterilmi~tir. 

Olii tken Dirilttigimiz Kimse 

:Bu, Allah Teala'nm daha once alii, yani sap1khkta, helak olmu§, 
§a§km bir mii'min i\!in vermi§ oldugu ornektir. Allah Teala onun kal
bini iman ile diriltmi§, ona hidayet vermi§, peygamberlerine uymaya 
muvaffak k1lm1§tlr. «lnsanlar · arasmda yiiriiyebilecegi bir nur verdi
gimi.z kimse ... >> yola nas1l girecegi, orada nasll yiiriiyecegi kendisine bil
dirilmi§ kimsedir bu. Avfi ve i·bn Ebu Talha'nm ibn Abbas'tan rivayet-
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lerine gore; iK.ur'an'dlr. Siiddi ise, bunun islam oldugunu soylemi§tir ki 
ikisl de dogrudur. 

Allah Teala b"..Iyuruyor ki : «Karanhklarda (bilgisizlik, heva ve he
vesler, muhtelif sap1khklar ic;inde) kahp ondan c;1kamayan (bir <;Ikl§ 
ve ic;inde bulundugu durumdan kurtaracak yere ula~tmlmayan) kimse 
gibi rnidir hie;?» Allah Teabl ba§ka ayetlerde de §oyle buyuruyor : «Allah, 
inananlann do.studur. Onlan karanhklardan aydmhga c;1kanr. Kiifre
denlerin dostlan ise Tagut'tur. Onlan aydmhktan karanhklara siiriik-

· ' . ler. l§te onlar, ate§ yaramd1r. Onlar orada temelli kalacaklard1r.» (Ba-
kara, 257), ((Yiiziikoyun siiriinen mi daha dogru yoldad1r, yoksa dogru 
yolda diipediiz yiiriiyen mi? >> (Miilk, 22), <rBu iki ziimrenin durumu kor 
ve sag1r kimse ile goren ve i§iten kimsenin durumuna benzer. ikisi bir 
olur rnu hi{!? ibret alnnyor musunuz hala?n (Hud, 24), ((Kor ile goren 
bir de:gildir. Ve karanhkla aydmhk da, golgelik ile s1cakhk da, diriler ile 
oliiler de bir deglldir. Muha:kkak ki, Allah diledigine i§ittirir. Sen, kabir
lerde olanlara i§ittirecek degilsin. Sen, ancak bir uyanciSm.» (Fatlr, 
19- 23) . Bu huslistaki ayetler pek c;oktur. Burada nur ve zuliimat lie 
ornek verilmesinin miinasebet tarz1, bu surenin ba§mdaki: «Karanbk
lan ve aydmhg1 vareden ... » (En'am, 1) ayetinde gec;rni§ti. Baz1lan bu
radakl ornek ile, belirli iki ki§inin kasdedildigini sanm1§lard1r. Daha 
once alii olup ta Allah'm dirilttigi ve insanlar ic;inde yiiriiyecegi bir 
nuru kendisine verdigi ki§inin Orner ibn el-Hattab oldugu s6ylenmi§tir. 
Bu ki~inin .Am.mar ibn Yasir oldugu da soylenir. Karanhklar i{!inde 
olup ta oradan <;rkamayanm ise, Ebu Cehil Amr ibn Hi§am, -Allah ona 
la'net etsin- oldugu soylenmi§tir. Dogru olan, bu ayetin genel oldugu 
ve her mii'min ile kafirin ayetin hiikmii ic;ine girdigidir. Allah Teala 
buyuruyor ki : ((i§te bOyle, kafirlere i§ledikleri (i{!inde bulunduklan bil
gisizlik ve sap1khk Allah Teala'mn bir ta'kdili, yiice hikmeti ile) siislii 
g6sterilmi§tir.» O'ndan ba§ka ilah da yoktur. 

Tefsir, C. VI F . 17'i 
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123 -- Ve boylece her kasabada oramn ileri gelenle
rlni hile yapan sw;:lular klld1k. Halbuki yalmz kendilerine 
bile yaparlar da farkma varmazlar. 

124 -- Onlara bir ayet geldigi zama.n; derler ki : Al
lah'Jn peygamberlerine verilen bize de verilmedik9e asia 
iman etmeyiz. Allah, risaletini nereye verecegini en iyi 
bilendir. Su9 if}leyenlere; yapageldikleri hilekarhk ylizun
den Allah katlnda bir horluk ve f]iddetli bir azab eril?e
cektir. 

Kasabamn tleri Gelen Su.;lulart 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed; na.s11 senin ka.sabarun 
biiyiiklerini SU(;lular, ba§kanlanm kiifre ve Allah'm yolundan (;evirmeye, 
sana kaf§l gelmeye ve sana dii§man olmaya (;ag1ranlar k1lm1§Sak; aym 
§ekilde senden onceki peygamberler de bunlarla imtihan edilmi§lercti. 
Ama sonunda giizel sonu(; onlarm olmu§tU. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r: ((Boylece Biz, her peygambere SU(;
lulardan bir dii§man peyda ettik.» (Furkan, 31), ((Bir §ehri de helak 
etmek istedigimiz zaman; varhklllarma emir veririz de orada fas1kllk 
yaparlar.» (isra, 16). Bu ayetin anlammm §tiyle oldugu da stiylenmi§
tir: Biz onlara Allah'a itaat olan §eyler emretmi§tik. Onlar ~buna mu
halefet ettiler de biz onlan helak eyledik. Bu kiSmm anlammm; biz 
onlara .takdiri bir emirle emretmi§tik §eklinde oldugu da stiylenmi§tir. 
Nitekim Allah Teala burada: ccOrada bile yapsmlar i~in ... l> buyur
mu§tur. ccOranm ileri gelenlerini SU(;lular k1ld1k.u ayeti ha:kkmda ibn 
Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Taiba §oyle der: Oranm §erlilerine 
hakimiyyet, gii9 ve kuvvet verdik de isyan ettiler. Bunu yaptlklarmda 
ise onlan azab ile helak eyleclik. Miicahid ve Katade ise ccileri gelen
lerini SU(;lular k1ldlk.» ayetinde zikredilenlerin; orarun biiyiikleri oldu
gunu soylemi§lerdir. Ben derim ki: Bu, Allah Teala'run: ccUyanc1 gon
derdigimiz her ka.sa;banm varhkhlan dediler ki : Biz, sizin gonderilcti
giniz §eyi inkar edenleriz. Ve dediler ki : Biz malca ve evladca daha 
(;Oguz. Hem biz azab edilecekler degiliZ.l> (Sebe', 34- 35) kavli gibidir. 
Ba§ka bir ayette ise §oyle :buyurmaktad1r : ccSenden once de herhangi 
bir kasabaya bir uyanc1 gonderdigimiz vakit; o kasabarun varhkhlan 
sadece dediler ki : Dogrusu biz, babalanm1z1 bir din iizerinde bulduk 
ve onlarm izlerinde gitmekteyiz.n (Zuhruf, 23). Buradaki hileden mak
sad: onlann siislii soz ve i§lerle .3ap1khga c;a~rmaland1r. Nitekim Allah 
Teala Nuh kavminden haber vererek: ccBiiyiik biiyiik diizenler kurdu-
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lar.H (NUh, 22) tbuyunnaktad1r. Ba§ka bir ayette ise §6yle buyurmak
tadlr: «Bir gorseydin; hani zalimler, Rablarmm huzurunda dikilmi§
ler bir kiSml bir kiSmma soz atlyordu. Gii<;siiz say1lanlar, biiyiikliik tas
layanlara diyorlardl ki: Siz olmasaydm1z, biz muhakkak inan:anlardan 
olurduk. Biiyiikliik taslayanlar, gii<;siiz say1lanlara : Size hid~yet gel
dlkten sonra biz mi sizi ondan <;evirdik? diyorlard1. Gii<;siiz saJilanlar 
da J::.i.1yiikliik taslayanlara dediler ki : Hay1r, gece ve giindiiz (i§iniz) 
hilekarllktl. Hani siz, bizim Allah'a kiifretmemizi ve O'na e§ler ko§
mamlzl emrediyordunuz ... >> (Sebe', 31- 33). ibn Ebu Hatim, babas1 ka
m.llyla Siifyan'm §6yle dedigini nakleder : Kur'an'daki her hile keli
mesi amel (i§) anlammad1r. 

Allah Teala : «Halbuki yalmz kendilerine hile yaparlar da farkma 
varmazlar.» buyurmaktadir ki; onlarm bu hilelerinin, sap1ttlrdiklan 
.Kimseleri saptlnnalarmm vebali, ancak yine kendilerine donecektir. Ni
tekim ba§ka ayetlerde de §6yle buyrulmaktadlr: «Gerc;ekten onlar; hem 
kendi yiiklerini, hem de kendi yiikleriyle beraber daha nice yiikleri yiik
lenecekler.>> (Ankebut, 13), «Bilgisizlikle ba§tan <;1kard1klanmn yiikle
rini de s1rtlarlar. Dikkat edin, yiiklendikleri yiik, ne kotiidiir! >> (Nahl, 
25). 

Allah Teala buyuruyor ki: «Onlara bir ayet geldigi zaman; derler 
ki : Allah'm peygamberlerine verilen bize de verilmedikc;e asla imfm 
etmeyiz.» Onlara bir ayet, bir biirhan ve kesin bir huccet geldiginde 
«Allah'm peygamberlerine verilen (risaleti melekler peygamberlere ge
tirdikleri gibi bize de getirmedikc;e) asla iman etmeyiz.» derler. Allah 
Teala ba§ka bir ayette de §Oyle buyurmaktad1r : «Bizimle kar§Ila§mayl 
ummayanlar : Bize melekler indirilmeli degil miydi veya Rabbim1z1 gor
meli degil miydik? derler.n (Furkan, 21). Allah Teala : uAllah, risaleti 
nereye verecegini en iyi bilendir.n buyurmaktadir. 0, risaleti nereye 
koyacagm1, buna yarat1klarmdan kimin en uygun oldugunu en iyi bi
lendir. Nitekim ba§ka bir ayette de §6yle buyurur : uVe dediler ki : Bu 
Kur'an, iki §ehrin birinden bir biiyiik adama indirilmeli degil miydi? 
Yoksa Rabbmm rahmetini onlar m1 payla§tmyorlar?n (Zuhruf, 31-32). 
Bu sozleriyle onlar, §Unu kastediyorlardi : Bu Kur'an onlann gozlerin
de sayg1deger, Mekke ile Taif'den biiyiik bir ki§iye inseydi ya. <;iinkii 
onlar -Allah onlan daha da <;irkinle§tirsin- azgmhk, <;ekememezlik, 
inad ve biiyiiklenmeleri yiiziinden Allah Rasulii (s.a.) nii kiic;iimseyip 
hor ve hakir goriiyorlard1. Nitekim ba§ka ayetlerde de yine onlardan 
Imber vererek Allah Teala §6yle buyurmaktad1r : uO kiifredenler, seni 
gordiikleri zaman alaya almaktan ba§ka bir §ey yapmazlar. Ve : Tann
lanmzi diline dolayan bu mudur? derler. i§te Rahman'm kitabm1 inkar 
edenler onlard1r.» (Enbiya, 36), (cSeni gordiikleri vakit: Bu mu Allah'm 
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gonderdigi el~i? diye alarya almaktan ba~ka bir §ey yapmazlar.» (Fur
kan, 41), «Andolsun ki; senden once de peygamberle alay edilmi~ti. 
Onlarla eglenenleri alaya ald1klan §ey ~epe~evre kU§ativerdi.» (En'am, 
10). Bununla birlikte Hz. Peygamberin ustunlugunu, §erefini, nesebini, 
evinin ve terbiye edildigi yerin, men§e'inin temizligini itiraf etmektey
diler. 0 kadar ki; kendisine vahy gelmeden once kendi aralarmda ona 
ccel-Emin» ismini ve~lerdi. Hatta Rum krah Heraklius, kafirlerin o 
s1rada'ki reisi Ebu Sufyan'a Hz. Peygamber hakkmda; i~inizde onun 
nesebi nas1ld1r? diye sordugunda Ebu Siifyan bunu itiraf etmi.§ ve: 
0, ic;imizde neseb sahLbidir, demi§ti. Heraklius'un; bu .sOylediklerini soy
lemezden once onu yalanla itham eder miydiniz? sorusuna ise, hayir 
cevabim vermi•§ti. Bu hadis uzundur. Rum krah boylece, Hz. Peygam
berin niteliklerinin iyiligine ve dogrwuguna, peygamberligine ve getir
diklerinin s1hhatine hukmetmi§ti. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Mus'ab'm ... Vasile ibn 
Eska' (r.a.) dan rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.) §6yle buyurmU§
tur : Allah Teala ibrahim evladmdan ismail'i, ismail ogullanndan, Ki
nane ogullanm, Kinane ogullarmdan Kurey§'i, Kurey§'ten Ha§im ogul
lanm ve Ha§im ogwlanndan da beni se~mi§tir. Bu hadisi Evzai'den 
rivayetle sadece Miislim tahric etmi§tir. Bu Evzai, Abdurrahman ibn 
Amr olup ~am halkmm imam1 idi. Buhari'nin Sahih'inde Ebu Hureyre 
(r.a.) den rivayet edilen bir hadiste, Allah Rasulu (s.a.) §oyle buyur
mU§tur: Ademogullan; hatmlan i~inden, batm batmen hayirhlanndan 
g6nderildi. Nihayet ~inde ·bulundugum batmdan (nesilden) gonderil
mi§ oldum. 

imam Ahmed der ki : Bize Ebu Nuaym'm. .. Muttalib i'bn Ebu 
Veraa'dan rivayetine gore; Abbas, §oyle demi§tir : insanlann .sOyledik
lerinin bir k1snn Hz. Peygamber (s.a.) e ula§tl. 0 minbere ~lk1p: Ben 
kimim? diye buyurdu. Sen, Allah'm el~isisin, demeleri uzerine; '§6yle 
buyurdu : Ben, Abdiilmuttalib oglu Abdullah oglu Muhammed'im. Al
lah Teala yaratlklan yaratmi§ ve beni yaratlkhinnm en hay1rhs1 i~inde 
k1lm1§'tlr. Onlar1 iki ooluk yapml§, beni en hay1rh ooliik i<;inde kllml§
tir. Kabileleri yaratm1~ ve beni en hay1rh kabile i<;inde kilmi§tlr. Onlan 
evler yapml§ ve beni evlerin en hay1rhlan i~inde k1lm1§t1r. Ben, evi en 
hay1rh olammz, nefsi en haytrh olammz1m. Allah Rasulu -Allah'm 
salavat ve selann onun iizerine olsun- dogru soylemi§tir. Hz. A.i§e 
(R. Anha) den rivayet edilen rbir hadiste, Allah Rasulu (s.a.) §Oyle bu
yurmU§tur: Cibril, bana dedi ki: Yeryiizunun dogusunu batiSim dola§
tlm, Muhammed' den daha ustun bir ki§i bulamad1m. Yeryiiziiniin do
gusunu batiSml dola'§tlm. Bir :babamn ogullan olan HB..§im ogullarmdan 
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daha iistiiniinii bulamadlm. Had!si, Hakim ve Beyhak1 rivayet et
mi§tir. 

imam Aluned der ki : · Bize Ebu Bekr'in ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine -gore; o, §oyle demi§tir: Muhakkak ki, Allah Tea.Ia kullann 
kalblerine bakti ve Muhammed (s.a.) in kalbini kullann kalblerinin 
en hayirliSI bularak onu kendi nefsi i~in se~ti ve risaletini onunla gon
de:rdi. Muhammed (s.a.) in kalbinden sonra kullarm kalblerine bakti ve 
onun asha'bmm kalblerini, kullarm kalblerinin en hayirliSI bularak on
Ian dini iizere ~arpi§an peygamberinin vezirleri yapti. Miisliimanlann .,., 
giizel gordiikleri §ey, Allah katmda da giizeldir. Kotii gordiikleri ise, 
Allah katmda da kotiidiir. 

imam Ahmed der ki : Bize ~iica ibn el-Velid'in.. . Selman'dan ri
vayetinde, o §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) bana: Ey Selman, ba
na k1zma, boyle yaparsan dininden kopmu§ olursun, buyurdular. Ben: 
Ey Allah'm el~isi, Allah bize seninle hidayet verrni§ken, ben nas1l olur 
da sana bugz ederim? dedim. Arab'a k1zarsm da ooylece bana kizmi§ 
olursun, buyurdular. 

i-bn Ebu Hatim, bu ayetin tefsirinde §6yle der : Muhammed ibn 
Mansur kanal~yla ... Abdullah ibn Ebu Hiiseyn'den nakledildigine gore; 
o, §oyle derni§ : Bir adam ibn Abbas'1 mescidin kap1smdan girerken 
gormii§ ve ona ba.kt1gmda onu giizel bulmU§tu. Bu kimdi:t? diye sordu
gunda; Allah RasUlii (s.a.) niin amcas1 oglu ibn Abbas't1r, denilince o 
da : <<Allah, risaletini nereye verecegini en iyi bilendir. » demi§. · 

Allah Teala'nm : «Su~ i§leyenlere, yapageldikleri hilekarhk yiiziin
den Allah katmda bir horluk ve §iddetli bir azab eri§eCektir.» kavli 
Allah Teala'dan §iddetli bir vaid ve peygamberlerine tabi olmaktan, 
onlann getirdiklerine boyun egmekten 'biiyiiklenenlere kuvvetli bir 
tehdiddir. K1yamet giinii Allah'm huzfuunda onlara devamh bir horluk 
ve zillet eri§ecektir. Onlar hiiyiiklendikleri i~in Allah Teala onlara bu 
zilleti verrni§tir. Nitekim ba§ka bir ayette §oyle buyurur : <<Bana kulluk 
etmeyi biiyiikliiklerine yediremiyenler hor ve hakir olarak cehenneme 
gireceklerdir.» (Gafir, 60). Allah Teala : «Yapageldikleri hilekarllk yii:: 
.ziinden §iddetli bir azab eri§ecektir.» buyurur ki; hile, genellikle gizli 
oldugundan dolayi, buna tam uygun bir ceza olarak §iddetli azab ile 
mukabele goreceklerdir. Allah Teala hi~ kimseye asia zulmetmez. Nite
kim bir ayette : «0 giinde ki; Slrlar yoklarup meydana \!lkarilacaktlr.» 
(Tank, 9) buyuruyor ki, biitiin gizlilikler ve kapah §eylerle goniiller o 
giin a~1ga vurulacaktlr. Buhari ve Miislim'de rivayet edilen bir hadiste 
Allah Raswii (s.a.) §oyle buyurur: K1yamet giinii her bir zaliinin ar
kasma bir bayrak dikilerek : Bu falan oglu falanm zulmiidiirr denile
cek. Bundaki hikmet §Udur : Zuliim gizli olup insanla.r ona muttali' ol-
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· maymca, k1yamet ,gunu yapt1gma kar§Ihk sahrbi aleyhine yaz1h bir 
bayrak haline gelecektir. 

125 - Allah; kimi hidayete erdirmek isterse; onw1 
kalbini islam'a ac;ar. Kimi de saptirmak isterse; onu da 
goge yukseliyormu~ gibi kalbini daraltir, s1kar. Allah; 
iman etmeyenlerin usti.ine, i~te boylece murdarhk c;okertir. 

Gogsii A~Ihp Daraltilanlar 

Allah Teala: «Allah kimi hidayete erdirmek isterse; onun kalbini 
islam'a a9ar. (Bunu ana kolayla§tmr, ve Qila bir istek verir.) >> buyu
ruyor ki 1bu, hayrm alametidir. Nitekim ba§ka ayetlerde de §Oyle bu
yurur : «Allah'm; gonliinu islam'a agt1g1 kimse, Rabbi katmdan (ge
len) bir m1r uzeredir.» (Zumer, 22), «Allah size imam sevdirmi§ ve onu 
kalblerinize zinet yapml§. Kufru, f1sk1 ve isyam da size 9irkin gaster
mi§tir. Rti§dfulii bulanlar, i§te onlard1r. (Hucurat, 7). «Allah; kimi hi
dayete erdirmek isterse, onun kalbini islam'a a9ar.» ayeti hakkmda ibn 
.Aibbas §oyle der : Onun kalbini tevhid ve ona iman i9in geni§letir. Ebu 
Malik ve bir9oklan da bOyle soylemi§ olup bu, a91ktlr. 

Abdiirrezzak'm Sevri kanahyla ... Ebu Ca'fer'den rivayetine gare; o, 
§Oyle demi§tir : Hz. Peygamber (s.a.) e : inananlann hangisi en akil.
hdir? diye soruldu. Oliimii en 90k anan ve ondan sonras1 i9in haz1rhg1 
en fazla olan, buyurdular. Hz. Peygamber (s.a.) e : ccAllaJh kimi hida
yete erdirmek isterse; onun kalbini islam'a a9ar.» ayetini sorup dediler 
ki : · Ey Allah'm el9isi, onun kalbini nas1l ~ar? Allah Rasulii : Bir nur
dur ki, ona b1rak1hr ve bOylece kalbi ona a91hr, geni§ler, tbuyurdular. 
Kendisiyle bilinebilecek bir emaresi var m1d1r? diye sordular. Allah 
Rasulu §Oyle buyurdu : Ebediyyet yurduna donii§; gurur yurdundan 
uza1da§ma, oliimle ,bulu§madan once Olum i9in haz1rhk yapmak. 

( ..... .. ... ......... .. ... ) 

Bu hadis, bir 90k kanallardan ve birbirini gii9lendirir mahiyyetteki 
nakiller ile miirsel ve muttas1l olarak rivayet edilmi§tir. En dogrusunu 
Allah bilir. · 
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Allah Teala: «Kimi de saptlrmak isterse; onun kalbini daraltip, 
s1kar.» buyuruyor. Miidlec ka:bllesinden ve c;:ol halkmdan olan bedevi
lerden birisi, Orner ibn el-Hattab (r.a.) a sordu: «el-Harce nedir?>> 
Orner: ceO, agac;:lar ic;:inde oyle bir agac;:t1r ki; ona ne bir ehli hayvan, 
ne bir vah§i hayvan ve ne de ba§ka bir §ey ul~amaz, dedi. Ve §oyle ilave 
etti: i§te miin8.f1gm kalbi de bOyledir. Ona hay1rdan hi~bir §ey ula§a
maz. ibn Abbas'tan rivayetle A vfi der ki : Allah Teala islam'1 ona dar 
kllar, halbuki islam geni§tir. Allah Teala : ccAllah, dinde size zorluk kil
mami§tlr.» (Haec, 78) buyuruyor ki; islam hususunda size bir darhk 
yaratmami§tlr. Miicahid ve Siiddi bu ayetteki ( ~ r . l&:,:.. ) kelime
lerini : f1iiphe edici olaraJk ac;:Iklarm§lardir. Ata el-Horasani ise ·bu keli
meleri; onda haytr ic;:in niifllz edecek bir yer, delik yoktur, §eklinde 
ac;:Iklami§tlr. ibn Ciireyc'den naklen ibn el-Miibarek de bu kimselerin 
kalblerinin ccAllah'tan ba§ka ilah yoktur.» kelimelerine dar ve Slkl kl
lmdigmi, :bQylece bu kelimelerin onun kalbine giremeyecegini ve o ki
§ilerin bunun §iddet ve zorlugundan dolay1 goge yiikseliyormll§ gibi ola
cagmi soylemi§tir. 

Siiddi ise, «Goge yiikseliyormu§ gibi» olmasmm o ki§inin gogsiiniin 
darhgmdan dolayt oldugunu soylemi§tir. Ata el-Horasani de: ccGoge 
yiikseliyormu§ gibi. .. » ayeti hakkmda §Oyle der: Bu k~inin benzeri, 
goge yiikselmeye giic;: yetiremeyenin mi'>ali gibidir. ikrime kanallyla 
ibn Abbas'tan rivayetle ccGOge yiikseliyormU§ gibi. .. » a yeti hakkmda 
Hakem ibn Eban §oyle der: Nas1l ademoglu goge ula§maya giic;: yeti
remiyorsa; tevhid ve iman da o ki§inin kalbine girmeye giic;: yetiremez 
ki, Allah Teala bunlan onun kalbine soksun. Evzai :ise bu ayet hakkmda 
§6yle der: Allah Teala'mn gogsi.inii daraltt1g1 ki§i; miisliiman olmaya 
nas1l giic;: yetirebilir? 

imam Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: Bu; iman kendisine ula§masm 
diye, Allah'm kalbini §iddetle daralttlg1 kafirin kalbi ic;:in verdigi bir 

. ornektir. Onun imam kabulden yiizc;:evirmesi; imtina' etmesi ve imamn 
ona ula§masma engel olan kalbinin darhgmm misali, onun goge yiik
selmekten imtina' etmesi, bundan aciz olmas1d1r. Zira bu; onun giicii, 
kuvveti ctairesinde degildir . 

. Allah Teala : «Allah, iman etmeyenlerin iistiine i§te bOylece mur
darhk c;:okertir.» buyuruyor. Allah Teala nasi! ki, sap1ttmlmasm1 dile
digi ki§inin kalbini daraltirsa; aym §ekilde bOyle ki§inin, Allah· ve Ra
suliine iman etmemekte direnen benzerlerinin iizerine §eytam mu.Sanat 
eder. f1eytan da onu kandmp Allah'm yolundan c;:evirir. ibn Abbas'tan ri-

vayetle ibn Ebu Talha ( ..r-: )I ) §eytan oldugunu sayler. Miicahid ise 
bunun; kendisinde hayir bulunmayan her §ey, oldugunu soylemi§tir. 
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Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de azab anlamma geldigini soyle
~tir. 

-----iZAHI - --

Bu ayet-i kerime; f1tratim §irk ile bozan, ruhunu kibir ve hased 
ile kirleten, insanlan imamn davetinden ahkoyan, koti.iliiklere bulan
ffil§ olan ve ishlm'1 kabule yan~mayan katirlerin vasfmdan ibarettir. 
Hak ile batilm ac;1ga c;1kmasma ozen gastermeyen, bir §eye davet edil
digi zaman buyiiklenen ve hased eden, ki§inin ba§kalanna tabi olma
smJ engelleyen, kotiiliiklerle kendini me§gul eden kufiir erbabmm vas
fmdan ibarettir. Bu gibi kimseler, ba§kalanna uymaktansa kendilerini 
onderlige daha layik gorurler. Kufiir; dii§iince serbestisini ve korce, 
sag1rca taklidden uzaklrujlp saglam bir baki§la ar~t1rmay1 .onler. Kl-

. sacas1 topluma kar§I c;1kmak konusunda, irade za'fmdan ibaret olan 
hakirniyyet ozgurliigiinu ki§inin elinden ahr. Boyle bir ·ki§iye ilahi da
vet sunuldugunda, gogsiinde bir agn ve s1kmti hisseder. f}iddetli bir 
rahats1zhk duyar. Bu ifade, s1kmtmm peki§tirilmesi sadedinde ve bu 
anlamda varid OlffiU§tUr. ( ... ) KISaCasl 0 , gogsiinun rujln derecede Sl
kl§bgml, kalbinin kendisine fiS1ldad1~ §e'kilde taklidden uzakla§may1 
gerektiren yeni bir §eyi kabule elveri§li bir dii§iince yapiSlna sahib ol
madlguu gorur. Veya kendini onderlige ve ba§kanhga daha uygun gor
mesi hasebiyle bir ba§kasma baglamp tabi olmay1, kendi kiSkanc;hgiyla 
c;eli§en ooburlenmesini sarsan neden olarak goriir. Bu dlirumda onun 
yapllan c;agnya icabet etmeyi§i, hor gormesi ve acizlik duymas1 nede
niyle bir §eye ula§mak ic;in gokyiizune tlrmanmaktan aciz oldugunu 
hissetmesi gibidir. Veya derece derece gokyiizune yiikselme kiilfetin
deki acizliginin lbenzeridir. Goge c;Ikma ta'biri, guc; yetirilemeyen veya 
guc; yetirilemeyecek kadar nefse ag1r gelen i§ler ic;in verilen bir oniektir. 

Ey okuyucu; iyi bil ki: Bu ayet-i kerime Kaderiyye, Cebriyye, Mu'
tezile ve E§'ari'ler gibi ·kelam ehlinin uzerinde mucadele ettikleri en 
onemli tartl§ma konularmdan birini bahis konusu etmelrtedir. Allah 
tarafmdan daha once varid olan bir takdir ve hikmetli kanunlara da
yanan bir nizam c;er~evesinde mahlukatm yaratllrru§ oldugunu inkar 
eden Kaderiyye der ki : Bu ayet-i kerime c;ok a~1k olarak belirtiyor ki; 
Allah Teala bir kulun hidayete ermesini isterse, onun gogsunde islam'a 
kaq1 bir in§irah yaratir. Binaenaleyh o ki§inin islam'1 kabul e_tmesi, 
Allah'm yaratmas1yla olur. Bu yaratma, .onceden mevcud olan bir tak
dir uyannca olmay1p duzensiz ve yeniden var olan bir yaratmadlr. Ka-
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deriyye'nin cebri olanlan derler ki : Mes'ele bOyle olunca, ki~inin miislii
man olmas1 onun iradesi, ihtiyan ve kazanmastyla degil, yalmzca Allah'
m f.iili iledir. E§'ariler'den bir kiSml da derler ki: Bu konu ki~inin kendi 
kazanct ile gerc;ekle§ir ve ona nisbet edilir, fakat yaratma, Allah tarafm
dandtr. Ki§inin bu yarBJtmada bir etkisi yoktur. Her iki soztin ozii birdir. 
Ve onlar derler ki : TJ.pk1 bunun gibi Allah Teala kimi saptkhga dii§tir
mek isterse, onun g<>gsiinde bir slkmt1 ve darlllk yaratlr ve bu da onun 
imana girmesini onleyen ktiftirde dikilip kalmasml saglayan bir neden 
olur. Mu'tezile ise ayet-i kerime'yi kendi mezhebleri dogrultusunda yo
rumlara gottiriiiler ve derler ki : Ki§inin imam da, ktifrti de kendi bagtm 
s1z f'iilinin sonucudur. Bir kiSmi derler ki : iman ve ktiftir mti'mini ahi
rette cennet yoluna, lolfiri de saplkhk yoluna gottiren ozel bir sebebtir ... 
Bu konularda seQkin gorti§ sahiplerinin ihtilafa dti§melerinin sebebi; ken 
di go~lerini saglam esaslar olarak kabul edip Allah'm kitabmda yer 
alan nasslan ve Rasulullah'm siinnetinde varid olan haberleri kendi 
gorti.§lerine gore yorumlaytp, mezheblerini takviye etmeye ~ah§mala
ndlr. Kendilerine muhalif olan dti§manlannm me~heblerini de ibtale 
gayret etmelerindendir. Onlar, bu mezheblerin dayand1g1 ·ka.idelerle il
.glli her ayeti, ba§h ba§ma ve tek bir ayet olarak ele almakta ve bu !ko
nuyla Hgili dige~ ayetlere dikkat etmemektedirler. Halbuki boyle yap
mi§ olsalar kitabtn btittintiyle amel etmi§ ve tamanuna inanmt§ olur
lardt. Her inanct veya her meseleyi topluca ele alan akll sahiplerine 
ger\!ekler ~ok a~1k olarak belirir. Allah'm kitabmda hic;bir ihtilafh 
nokta ,bulunmadtgi ortaya c;rkar. Qtinkti «eger o, Allah'tan ba§kasmm 
katmdan olmu§ olsaydt, onda pek c;ok ihtilaflar bulurlardl.» Allah'm 
kitabt; Allah Teala'mn her§eyi bir kader lie yaratt1gm1 ve onceden bir 
plan olmakstzm ani yaratmayla yaratmadt~m belirtir. Keza Allah'm 
kitabmda; her§eyin llahi irade ve me§iyyete bagh oldugu ve Allah'm 
me§iyY-etinin nizam ve takdiri gerektiren hikmetiyle 1beraber bulun
dugu, Allah'm iradesinin her ttirlti tutarstzllk, ~eli§ki, manastzhk ve zor
lamadan miinezzeh oldugu belirtilir. Y~e Allah'm kitrubmda; mtikellef 
olan kulun imammn kendi fiili ve sec;mesi ile meydana geldlgini ve onun 
irade ve sec;mesini yaratamn Allah Teala oldugu, bOylece kulun fill ve 
ka:zancmm Allah'm yaratma ve me§iyyetine aykm olmad1~ gibi, Al
lah'tan miistagni olarak, · onun yardtm ve desteginden uzak olarak, 
rba~mstz meydana gelmedigi ifacte edilir. Her an Allah'm inayetinin 
iizerinde olmas1 hasebiyle; Allah'm kulu amelinin yaratan1 !klldtgi dahi 
.sOylenir. Binaenaleyh her iki fiil arasmdaki fark biiyiiktiir. Ancak vah
yin nasslanmn birle§tirilmesi ile Allah'm yarattklar iizertndeki e§Siz 
hucceti A§ikar olur. 
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Tevfik, Allah'a has i::izel bir inayettir. Allah onu, kullanndan bir 
kiSrmna lutfeder. Allah Teala risaleti nereye verecegini nas1l en iyi 
bilirse; tevfikini de nereye verecegini en iyi bilendir. Allah Teala, lut
fettigi ki§ilere; kendi kazanglan sonucunda ihsan ettigi gibi, bundan 
ayn olarak onun igin diledigi hayu ve maslahatl da lutfeder. Ve bOy
Ieee o ki§ide, hem kendi paYl ve gall§masi ve hem de ilahi tevfik bir
le§ir. Mahcubiyyet de bunun tersinedir. Veya tevfikin yok olmas1 de
mektir. Bu subjektif bir durumdur. AllaJh, horlad1g1 kuluna asla zulmet
mez. Baz1 §ey, menfi olarak yorumlamr ama gergekte o §eyin hakikati 
mti.sbet ~lur. Baz1 '§eyler de mtisbet olarak yorumlamr da, gergekte o 
§eyin hakikati menfi olur. Muhakk1k ibn el-KayYlm; ilahi tevfikle, zil
leti a<;Iklarken Medaric es-Salikin isimli eserinde §i::iyle der: Allah'1 bi
len arifler, §U konuda icma' etmi§lerdir: Tevfik Allah'm seni nefsine 
havale etmemesidir. Mahcubiyet ise, Allah'm seni nefsinle b~bruja bi
rakmasidlr. Bu, i::ize ait olan ta'rif olup, burada bizim soyledigimiz 
anlam aglk olarak gi::irillmektedir. Seni nefsine havale etmemesi demek; 
Allah'm sana btittin kudretinin tistU.nde bir nimet lutfetmesi ve irade~ 
nin yi::ineldigi §eyin i::itesinde nef.sin igin bilmedigin haYirlari vermesidir. 
Senin gtictintin dahilinde bulunmayan, tek ba§ma kendi gabanla ula
§amayacagm, bir k1sm1 kendi nefsine ait, bir klSml da dl§a ait olan 
haYirlara erdirerek b~arabilecegin iyilikleri sana lutfetmesidir. Bu, 
tevfikin miisbet manas1d1r. ((Mahcubiyyet ise, Allah'm seni nefsinle 

> b~b~ birakmas1d1r,» si::iztintin anlam1; senin, kazancmla elde edebi
lecegin konularda i::izel inayeti ile sana bir§ey lutfetmemesi ve giici.intin 
ul~amayacag1 §eyleri sana vermemesi, bOylece seni haYirdan ancak 
bildigin ve sebeblerini ara§tlrd1gm takdirde gi.ictintin yetecegi miktara 
muvaffak kllmas1d1r. Senin gtictin bildigin her§eyde, hay1r oldugu nok
tasma ula§amaz. Qtin'ku senin bilgin, haYir olan her§eyi kU§at1c1 dere
cede degildir. Sen, birgok §eyi bilmezsin. Qtinki.i sana ilimden gok az 
§ey verilmi§tir. Biz gogunlukla cehaleti bilgi, ki::itilli.igti haYir samnz. 
(Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VIII, 42- 46). 
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126 - Ve i~te budur Rabb!nin dosdogru yolu. Ger
c;ekten Biz, ayetleri, aklini ba!?Illa ahp dii~iinen bir kavim 
ic;in uzun uzad!ya ac;aklad1k. 

127 - Rablan katinda sehlmet yurdu onlara aittir. 
i~Iedikerinden otiirii Allah onlann dostudur. 

Selamet Yurdu 

Allah'm yolundan sapan ve insanlan bu yoldan c;evirip a:llkoyanla
rm yolu zikredildi'kten sonra, peygamberin kendisiyle gonderdigi en 
§erefli hidayet ve hak dine i§aretle ((Ve i§te budur Rabbmm dosdog-ru 
yolu.» buyuruluyor. Ey Muhammed; Kur'an'1 vahyetmek suretiyle, sa
na gonderdigimiz bu din; . Allah'm dosdogru yoludur. Nitekim Haris 
kanahyla Ali'den Kur'an'm s1fatma dair rivayet edilen bir hadiste §6yle 
buyurulur: 0, Allah'm dosdogru yoludur. Allah'm sapasaglam ipidir. 
0, hikmetli bir zikirdir. Hadisi uzun §ekliyle Ahmed ve Tirmizi rivayet 
ederler. Allah Teala : ·((aer\!ekten Biz, ayetleri akllm ba§ma ahp dii§ii
nen (kendisinde bir anlayi§ ve kavray1§ olup ta Allah ve Rasuliinden 
bunlan anlayan) bir kavim ic;in uzun uzad1ya ac;Ikladik.» buyuruyor. 
((Rablan katmda (k1yamet giinii) selamet yurdu (olan cennet) onlara 
aittir.» Allah Teala burada, cenneti selamet yurdn olarak nitelemi§tir. 
Nasll ki onlar, dosdogru yola girmek ve peygamberlerin izini, yolunu 
ta'kib etmekle selamete ermi§ler ve egriliklerin afetlerindn kurtulmu§
larsa; aym §ekilde selamet yurduna ulai§tmlacaklardir. <<i§lediklerinden 
otiirii Allah onlarm dostu (koruyucusu), yardimcisl ve destekleyicisi
dir.» Salih amellerinin bir kar§1hg1 olarak onlan sever, nimet ve ke·remi 
ile onlan cennetle· miikafatlandmr. 

----- i z A H I __ _: __ _ 

Cehennem ehli hakkmdaki azablar, bilinmeyen ilahi me§iyyet si
mn ile s1mrhd1r. Cennet ise bunun hilafmad1r. Bu husus a§ag1da gele
cektir. Baz1 insanlarm cehennemden <;Ikanlacagma dair soylenenler 
herkes ic;in caiz midir degil midir? Ayette §akiler olarak ifade edilenler 
kafirler midir, cehenneme girenler midir, yoksa mii'minlerdim isyan 
edenler midir? Bu son meselede dii§iinenlerin zihnine ilk gelen ~ozler 
bunlard1r. Nitekim Muhakkiklerden haz1Ian bOyle demi§lerdir. ibn Ab
bas'tan nakledildigine gore; bu ayet, §efaat edilerek cehennemden <;1-
kanlffil§ olan biiyiik giinah i§Iemi§ kimselere hast1r. Ve bundan istisna 
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olarak, Allah diledigi baz1 kimseleri cehennemde, diledigi, baz1 kimse
Ieri de cennette devamh kilacaktir. Halid ibn Madan ise; istisna edi
lenlerin, k1ble ve tevhid ehli oldugunu soylemi§tir. Dahhak'tan da bOyle 
nakledilir. Katade ise, der ki: Cehennemden bir topluluk (,!Ikacaktlr. 
Ancak biz Harura halkmm, yani buyiik giinah i§leyenlerin ebedi olarak 
cehennemde kalacaklanm soyleyen haricilerin dedigini demiyoruz. ibn 
Abbas'tan nakledilen bir rivayette; Allah; istisna ettigi kimseleri ye
memesini cehenneme emreder, denilir. Suddi ise der ki : Medeni ayetler 
cehennemde sure'kli kalacaklan belirttigine gore bu ayet mensuhtur. 
( ... ) imam Tahavi'nin Akide kitabmm §erhinde bu konuda uzun ma'
lumat vardJ.r. Ancak ~arih bu bilgilerden :sonra §6yle der: Yedincisi; 
siinnette varid oldugu §ekilde Allah Teala dilediklerini cehennemden 
c;1kanr. Sonra dilediklerini orada ibka edip, sonra cehennemi diledigi 
mi'ktar devam ettirir ve arkasmdan- yokeder. <;unku Allah Teala cehen
nemin sana erecegi bir muddet bulundugunu ·belirtmi§tir. Sekizincisi; 
siinnette varid oldugu gihi Allah Teala cehennemden dilediklerini (,!1-
kanr. Orada kafirleri .:b1ra:Inr. Kafirlerin orada:ki kah§1, bitmez tuken
mez suredir. f}eyh Tahavi'nin de belirttigi gibi, bu iki sozfin dl§mdaki 
sozlerin hepsinin ba,tll oldugu ac;1ktrr. Bu iki soz, sunnet ehlin.in gorli§u
dur. Onun deliline bakllabilir. 

( ........................ ) 
Ben .derim ki: Cehennemin ebediyyeti ve sonsuzlugu ile, bunun 

aksine· olan :gorli§lerin hepsi ·bu rivayetler iizerine dayannn§tlr. Ceh- . 
miyy'nin dedigi gi•bi, yok olup gidecegini ve azabmm hitecegini, ya da 
Muhyiddin ibn el-Arabi ve Abdfilkerim el-Cili gibi sufilerin s6yledigi 
gibi, azabm son bulup nimet haline donli§ecegi konusundaki g6rfi§ler 
de bunun ic;erisindedir. ( ... ) 

Cehennemin surekliligiyle ebediyyeti konusunda f}eyh'Ul-islam ibn 
Teymiyye der ki : Bu konuda selef ve halef'ten bilinen yedi gorli'§ vard1r: 

1 - Cehenneme giren, oradan ebediyyen c;rkmayacakt1r. Hatta 
oraya giren herkes ebediyyen oradan c;1kamaz. Allah'm izni ile surekli 
orada kahr. Haricilerin ve Mu'tezililerin g6rfi§li budur. 

2 - Cehennem ehline bir sure azab edilir, sonra azab. onlann 
aleyhlne doner ve ate§ olma tabiati uzerler~de kahr ve tabiatlanna 
uygun oldugu tc;in cehennemde kalmaktan zevk duyarlar. Vahdet-i 
vficudculann onderi olan ibn Arabi et-Tai'nin gorfi§li budur. ( ... ) 

3 - Bir k1sm1 da derler ki : Cehennem ehli; belirli <bir siireye 
kadar az8Jb edilirler, sonra cehennemden c;1kanhrlar ve bunlann yerine 
bir b~a topluluk gelir. Bu gorli§li yahudiler Hz. Peygamber'e anlat
ffil§lar, Hz. Pey:gamber bu konuda onlan yalanlaml'§tir. Nitekim Allah 
Tea.Ia da Kur'an-1 Kerim'inde onlann yalanlanm belirtmi§tir. ( ... ) 
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4 - Bir kiSnu da derler ki : Cehennem ehli oradan ~1kar. Ancak 
cehennem oldugu gibi, ate§ olarak kallr kimse orada azab gormez. ibn 
Teymiyye'nin anlatip reddettigi bu golii§ii Kur'an ve siinnet te 
reddeder. 

5 - Baz1lan da derler ki: Cehennem kendiliginden yok olur. Qiin
kii cehennem, once yokken sonra var edilmi§tir. Sonradan varedilmi§ 
olan §eyin, ebedi olarak baki kalmas1 muhaldir. Cehm i-bn Safvan ve 
taraftarlannm g6rii§ii budur. Onlara gore bu husilsta cennetle cehen
nem arasmda fark yoktur. 

6 - Bazllan da derler ki : Cehennem ehlinin hayati ve h~ketleri 
son bulur ve onlann hepsi hareketsiz katl maddeler haline don'ii§iirler, 
lti~bir ac1 hissetmezler. Mu'tezile'nin imam1 olan Ebu'l-Hiizeyl el-Allaf 
bu g6Iii§'iin'ii sonsuz siirece meydana gelmelerin imkans1z oldugu fikrine 
dayandmr. Ona gore, bu hiikumde cennetle cehennem e§ittir. 

7 - Bazllan da derler ki : Cehennemi, yarat1c1S1 olan Allah Te
bareke ve Teala yokeder. <;un'ku Allah Teala, cehenne~ i~in ~bir muddet 
halketmi§tir ve bu muddet bitince, 0 da yok olur, azabl ortadan kalkar. 
i·bn Teymiyye der ki : Bu gor'ii§ Orner, ibn Mes'ud, Ebu Hureyre, Ebu 
Said ve digerlerinden nakledilmi§tir. ( ... ) 

Cehennemin devam edecegini kabul edenler ise bu konuda alti 
gor'ii§ zikrederler : 

1 - Cehennem devam edecektir. insanlardan \!Ogunluk bu 'konuda 
sahabe ve tabiin arasmda icma' bulundugunu, ihtilat edilmedigmi, oy
leyse ihtilatm sonradan ortaya ~1kt1~m ve bid'at ehlinin s<:iz'ii oldugunu 
s<:iylerler. 

2 - Kur'an; cehennemin devam edecegine dair kesin delillerle 
bilgi vermi§tir. Allah Teala kendisinin azabmm siirekli oldugunu, ce
hennemliklerin iizerinden azabmm eksilmeyecegini, onlann azabml 
yalruzca art1racagm1, cehennemliklerin orada ebediyyen kalacaklanm, 
cehennemden ~lkamayacaklanm, cehennemden ~1kanlmayacaklanm, 

Allah'm cenneti kafirlere haram k1ldigm1, deve ignenin deliginden ge
~inceye kadar cehennemliklerin cennete giremeyeceklerini, onlann hak
kmda ol'iimden ba§ka karar verilmeyecegini ve azablannm da hafifle
tilmeyecegini, cehennem azabmm surekli ve gerekli aldugunu ayetlerle 
ifade etmi§tir. Bu ayetler, cehennemin devam ettigmi ve surekliligini 
ifade eden kesin delillerdir. 

3 - Yaygm alan siinnetler; kalbinde zerre kadar iman bulunan ki
§inin cehennemden ~1kacagm1, kafirlerin ise \!lkmayacagm1 haber ver
mektedir. ~efaatla ilgili hadis te ba§tan sana kadar tevhid ehli isyankar
larm cehennemden \!lkacaklanm sarahaten belirtmektedir. Bu, tevhid 
ehli asilere has bir hiikiimdur. ~ayet kafirler de cehennemden ~lknll§ 



2830 iBN KESIR (Ciiz: 8; Sllre: 6 

olsalardl onlar da muvahhidler durumuna gelirlerdi ki bu takdirde ce
hennemden c;:lkma huslisu iman ehline tahsis edilmi§ olmazdl. 

4 - Rasulullah (soao) bize, muayyen nakle hacet kalmaks1zm dini
mizin zaruri olan noktal;:mm ogretmi§ ve belletmi§tiro Biz, onun dilin
den cennetin son bulmayacagm1 ve devam edecegini ogrenmi§ bulu
nuyoruzo 

5 - Selef ve siinnet ehlinin inanc1; c;:ok ac;:1k olarak cermet ve ce
hennemin yaratilmi§ olduklanm, bunlarm yok olmayacaklarrm ve de
vam edeceklerini belirtmektediro Bunlarm yok olmalanm soyleyenler; 
sadece bid'at ehli kimselerdiro 

6 - A:lnl; kafirlerin siirekli olarak cehennemde kalmalar1m ge
rektiriro (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VIII, 69- 80) 0 
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128 - 0 gun, oplann hepsini toplar. Ey cin toplu

lugu; insanlardan bir c;ogunu yoldan c;Ikard.Iniz ha? On
lann dostlan olan insanlar da diyecek ki: Rabbimiz, ki
mimiz kimimizden faydaland1k. Ve bizi takdir ettigin ecs-

0 limize ulaf}tlko Buyurur ki: Allah'1n diledikleri miistesna, 
devamh kalmak iizere duracag1n1z yer atef}tir. Muhakkak 
ki Rabb1n Hakim'dir, Alim'diro 

Cin ve insanlann Toplandigoi Giin 

Allah Teala ey Muhammed, onlara anlatip hatirlatacaklarmda 
«Allah'm, onlarm hepsini toplayacag1 giinii» de an buyuruyor ki; bura
da cinler ve diinyada iken onlara iMdet eden, onlara s1gm1p itaat eden, 
aldatmak iizere kiminin kimine siislii sozler fisildadigi insanlardan 
dostlan kasdediliyoro Sonra Allah Teala onlara §oyle buyuruyor : «Ey 
cin toplulugu; insanlardan bir c;:ogunu yoldan 1;1kardm1z ha ?» ·Allah 
Teala ba§ka bir ayette de §Oyle buyurmaktadlr: ((Ey Ademogullan; Ben 
size: ~eytana tapmaymo 0, muhakkak ki, sizin apa~;1k bir dii§mam
mzdlr, diye ahdetmedim mi? Ve: Bana kulluk edesiniz, i§te bu dosdog-
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ru yoldur, diye. Andolsun ki, o sizdea bir~ok nesilleri saptmm~tir. Hala 
aklm1z1 b~llnza almaz miSimz?n (Yasin, 60- 62). ((Ey cin toplulugu; _ 
insanlardan hin;ogunu yoldan c;IkardllliZ ha ?n a yeti hakkmda ibn Ab
bas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §Oyle der : Onlardan bir c;ogunu 
saptirdm1z, demektir. Miicahid, Hasan ve Katade de boyle soylemi§
lerdir. 

Allah Teala: ((Onlarm dostlan olan insanlar da diyecek ki: Rab
birmz, kimimiz kimimizden faydaland1k.ll buyuruyor. Cinlerin dostlan 
olan insanlar, Allah Teala'mn bu sorusuna §Oyle cevab vereceklerdir. 
ibn Ebu Ha.tim der ki: Bize babamm .. . Hasan'dan rivayetine gore; o, 
bu ayet hakkmda §6yle demi~tir : Rahbmiz, k1yamet giinii cehennem 
halkm1 c;ok bulacak (veya c;ogaltacak). Onlann dostlan olan insanlar: 
«Rabb1rmz, kimimiz, kimimizden faydalandik.n diyecekler. Hasan der 
ki: Kiminin kimisinden faydalanmas1; cinnin emretmi§ ve insamn da 
yapml§ olmasmdan ba§ka bir §ey de5ildir. Muhammed ibn Ka'b ise, 
((RabblffilZ, kimimiz kimimizden faydaland1k.ll ayeti hakkmda; diin
yadaki dostluktur, demi§tir. ibn Ciireyc de §oyle diyor: Cahiliye dev
rinde ki§i, bir yere iner (miisafir olur) ve; bu vadinin biiyiigiine Slgl
mnm, derdi. i§te onlarm birbirlerinden faydalanmalan budur ve kiya
met giinii bundan dolay1 oziir dileyeceklerdir. Cinlerin -zikredildigine 
gore- insanlardan faydalanmasma gelince : Bu, cinlerin insanlardan 
elde etmi~ olduklan, onlarm kendilerini biiyiitmeleri ve kendilerine Sl
gmmalandir. Boylece onlar: insanlara ve cinlere efendi olduk, diye
ceklerdir. ((Ve bize takdir ettigin ecelimize ula§tlk.n ayetinde Siiddi olii
miin kasdedildigini soylemi§tir. Allah TeaJa buyuruyor ki : «Allah'm 
diledikleri miistesna, devamh kalmak iizere sizin (ve dostlanmzm) du
racagl yer ate§tir.l) Ayetteki <<Allah'm diledikleri miistesna.ll k1srmndaki 
istisna anlammm, berzah'a ait oldugu baz1lannca soylenmi§tir. Diger 
baz1lan ise bunun, diinyaya raci' oldugunu soylerler. Bundan ba§ka go
rii§ler de ileri siiriilmii§tiir ki; bunlar Htld suresindeki : «Gokler ve yer 
durdukc;a orada temelli kalacaklardir. Rabbmm diledigi miiddet ba§ka. 
Muhakkak ki Rabbm diledigini yapand1r.n (Hud, 107) ayetinin tefsi
rinde anlatilacaktir. 

Bu ayetin tefsirinde ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim, -Leys'in katibi
Abdullah ibn Salih kanahyla ... ibn Abbas'm §Oyle dedigini rivayet 
ederler : ((Allah'm diledikleri miistesna, devamh kalmak iizere dura
cagmiz yer ate§tir. Muhakkak ki Rabbm; Hakim'dir, Alim'dir.n Bu 
oyle bir ayettir ki; hie; kimsenin bu ayetle Allah Teala iizerine yaratik
lan hakkmda hiikiim verip onlan cennete ve ate§e indirmesi (yara§
maz, gerekmez). 
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129 - i~te boylece zalimlerden kimini kimine kazan
chklarmdan oturii musallat ederiz. 

Katade'den rivayetle Said; bu ayetin tefsirinde §Oyle der: Allah 
Teala insanlara amelleri ile dostlar 'kazandmr. !nanan, nerede ve nrunl 
olursa olsun, inanamn dostudur. !man ne temenni ne de siislenmedir. 
Katade'nin bu s6ziinii ibn Cerir de tercih etmi~tir. «i§te ooylece zalim
lerden kimini kimine musal.lat ederiz.» ayetinin tefsirinde yine Katade'
den rivayetle Ma'mer §oyle der: Ate§te (cehennemde) kimisi kimisine 
tabi olur. Malik ibn Dinar da §oyle diyor: Zebur'da §oyle okudum: 
ccBen, miinatlklardan miinat1klarla intikam almm, sonra da ibiitiin mii
natlklardan i_ntikam almm.» Bu, Allah'm kitabmdaki «i~te ·ooylece za
limlerden kimini kimine musallat ederiz.» buyrugunun aymd1r. Abdur
ra.hman ibn Zeyd ibn Eslem ise «I§te ooylece ziUimlerden kimini kimine 
musallat ederiz.» ayetinde; cinlerin zalimleri ile, insanlarm zalimleri
nin kasdedildigini s6yleyip : «Rahman'I anmaya goz yumana yamndan 
aynlmayacak bir §eytam arkada§ veririz.» (Zuhruf, 36) ayetini oku
mU§ ve : Cinlerin zalimlerini, insanlarm zalimleri iizerine musallat ki
la.nz, demi§tir. Haf1z ibn Asakir, Abdiilbaki ibn Ahmed'in hal terciime
sinde Said ibn Abdillcebbar kanahyla ... ibn Mes'ud'dan merfu' olarak 
rivayet ediyor ki RasUlullah (s.a.) ; Kim bir zalime yardiiDCI olursa 
Allah Teala onu, onun iizerine musallat k1lar, buyurmu§tur. Ancak bu, 
gax:ib bir hadistir. 

( .... .. .... .. .......... .. ) 
Ayet-i kerlme'nin anlam1 ~tiyledir: Hiisrana ugratllml§ bu insan

lann ba.§ma nas1I onlan azd1ran cinler grubunu musallat kilml§Sak; za
~imlere de aymsm1 yapar ve kimini kimine musallat ederiz. Kimini kimt 
ile helak ederiz ve zuliimleri ile azgmhklarmm bir kar§1hg1 olarak, ki
mlnden kimi ile intikam almz. 
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130 - Ey cin ve insan toplulugu; i9inizden size ayet
lerimi anlatan, bu gununuzun gelip c;atmas1ndan sizi uya
ran peygamberler gelmedi mi? Derler ki: Ey Rabblmlz, 
kendi hakk1m1zda ~ahidiz. Di.l.nya hayatl onlan aldattl da 
gerc;ek kufredenler olduklarma kendi aley hlerinde ~a

hidlik ettiler. 

Ey Ci!} ve tnsan Toplulugu 

Bu da k1yamet gunu Allah Teala'mn cin ve insan kafirlerini bir 
azarlamas1d1r. 0 gun de en iyi bilen oldugu halde onlara §Oyle soracak : 
<<El~iler, (peygamberler) onun risaletlerini onlara ula§tlrmadl m1?» 
Bu, onlan itirata sevk i~in sorulacak bir sorudur. Allah Teala buyuru
yor ki: <tEy cin ve insan toplulugu; i~inizden size peygamberler gel
medi mi?» Peygamberler sadece insanlardan olup, cinlerden peygam
berler yoktur. Mucahid, ibn Cureyc ve selef-halef alimlerinden (imani
lanndan) bir ~ogu, bu husU.su a~1kc;a belirtmi§lerdir. ibn Abbas der ki: 
Peygamberler, Ademogullarmdand1r. Cinlerden ise, sadece inzar edi
ciler, uyancllar vard1r. ibn Cerir, Dahhak ibn Muzahim'den; nakleder 
ki; 0 , cinlerden de peygamberler oldugunu iddia etmi§tir. iddiasma bu 
ayeti de delil getirmektedir. Ancak onun bu hususta bu ayeti delil ge
tirmesi §Uphelidir. Zira ayetin bu husU.sa ihtimali bulunmakla beraber 
ac;1k degildir. Bu ayet, -en dogrusunu AllaJ::l ·bilir-: <<iki denizi bir
birine ·kavU§mak uzere sallvermi§tir. Aralarmda bir engel vard1r, bir
birinin smmm a§amazlar ... Her ikisinden de inci ve mercan ~1kar.» 

(Rahman, 19- 22) ayetleri gibidir. Malumdur ki; inci ve mercan sa
dece tuzlu sudan ~1kanhr, tath sudan degil. Ve bu a~1ktlr. IHamd Allah'a 
mahsU.stur. Bu cevabm aymsm1 ibn Cerir de kaydetmi§tir. Peygamber
lerin sadece insanlardan olduguna delil, Allah Teala'mn §U sozleriair : 
<<Nuh'a, ondan· sonra gelen peygamberlere ... vahyettigimiz gibi, §Up
hesiz sana da vahyettik ... Mujdeleyici ve uyanc1 peygamberler olarak. 
Ta ki peygamberler geldikten sonra insanlann Allah'a kar§l huccetleri 
kalmasm.» (Nisa, 163- 165) . Allah Teala ibrahim'den bahisle: ((So
yundan gelenlere kitab ve peygamberlik verdik.» (Ankebut, 27) buyur
mu§ ve peygamberlik ile kitab1 ibrahim'den sonra onun zlirriyyetine 
tahsis ettigini belirtmi§tir. insanlardan hi~ kimse; peygamberlik, ibra
him el-Halil'den once cinlerde idi, onun gonderilmesiy1e (peygamberligi 

Tefsir, C. VI F . 178 
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ile) cinlerden peygamberlik kalkmt§ttr, dememi§tir. Allah Teala ba§ka 
ayetlerde de §6yle buyurur : «Senden once gonderdigimiz butiin pey
gamberler de §Uphesiz yemek yerler, sokakl~rda gezinirlerdi.» (Furkan. 
20), <<Senden once ·g6nderdigimiz el<;iler de ancak kasabalar halkmdan, 
kendilerine vahyettigimiz -bir taklm erkeklerdi.» (Yusuf, 109). Bu hu
susta cinlerin insanlara tabi oldugu da ma'lumdur. Bu sebebledir ki, 
Allah Teala; onlardan haber vererek §6yle buyurmaktadtr: «Hani · 
Kur'an dinlesinler diye, sana cinlerden bir taife yoneltmi§tik. HaZlr 
olunca demi§lerdi ki: Susun. Kur'an tamam olunca herbiri, birer 
uyanc1 olarak kavimlerine donmii§lerdi. Ve demi§lerdi ki: Ey kavmi
miz, dogrusu biz Mlisa'dan sonra indirilen ve kendinden oncekileri dog
rulayan; ha:kka ve dosdogru yola ileten bir kitab dinledi'k. Ey kavmi
miz: Allah'm dave~isine uyun, ona iman edin ki; sizin gunahlanmz1 
bagt~lasm ve sizi elim bir azabtan kurtarsm. Allah dave~isine uyma
yan kimse bilsin ki; yeryiizi.inde Allah'1 aciz btrakamaz. Ve onun i<;in 
Allah'tan ba§ka dostlar da bulunmaz. I§te onlar apa<;lk bir saptkllkta
dtrlar.» (Ahkaf, 29- 32). Tirmizi ve ba§kalanhm rivayet ettigi bir ha
diste Allah RasUlii (s.a.) onlara (cinlere) Rahman suresini okumu§tu. 
«Ey insanlar ve cinler; sizin de hesabm1z1 ele alacagtz. Boyleyken Rab
brmzm nimetlerinden hangisini yalan sa.yabilirsiniz?» (Rahman, 31-
32) ayetleri onlara okumU§ oldugu ayetlerin arasmdaydl. Allah Teala, 
bu ayet-i kerime'de de §6yle •buyurmaktadtr: «Ey cin ve insan toplu
lugu; i<;inizden size ayetlerimi anlatan, bu giiniiniiziin gelip ~atmasm
dan sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?» derler ki: Ey Rabbtmtz, 
kendi hakktrmzda §ahidiz.» Peygamberlerin bize Senin risaletlerini ula§
tnxllgmt, Sana kavu§makla ve bu giiniin mutlaka vuku bulacag1 ile 
bizi korkuttugunu kabul ederiz. 

<<Diinya hayat1 ~:mian aldattl (diinyadaki hayatlarmda ifrata gitti
ler, diinya hayat1mn siisleri, §ehvetleri ile aldandiklanndan dolayt, pey
gamberleri yal~lamak ve mucizelere muha.lefet etmeik suretiyle helak 
oldular. Diinyada peygamberlerin -Allah'In salat ve selam1 onlara 
olsun- getirdiklerini) gercek kUfredenler olduklanna · (k1yamet gii
niinde) kendi aleyhlerinde §ahidlik ettiler.» 
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131 - Bu; Rabbmm; haberleri yokken, kasabalar hal
knn haks1z yere helak edici olmadlgmdan dolay1d1r. 

132 ·_ Her birinin if}lediklerine kan~Il1k dereceleri 
vard1r. Ve Rabb1n onlarm i§lediklerinden gafil degildir. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Bu; Rabbmm, haberleri yokken, ka- · 
sabalar halkm1 haks1z yere helak edici olmad1gmdan dolay1dlr.>> Yarii 
kendisine Allah'm daveti ul~mayanlann haks1zhga ugrat1hp ta azaba 
du~ar olmamalan i~in peygamberler gonderilmesi ve kitablar indiril- _ 
mesi ile insanlar ve cinleri Biz ma'zur kabul etmedik. Fakat iimmet
lerin ma'zeretini kaJbul buyurarak, ancak kendilerine peygamberler gon
derdikten sonra azab ettik. Nitekim Allah Teala, b~ka ayetlerde de 
§Oyle buyurmaktadJ.r : <<Hi~bir ummet yoktur ki; ona uyar1c1 gelmi§ 

· olmasm.» (Fat1r, 24), «Andolsun ki, her ummete; Allah' a ibadet edin 
ve putlardan k~mm, diye peygamberler gondermi§izdir.» (Nahl, 36), 
<<Biz ·peygaruber gondermedik~e azab edic'iler degiliz.» (isra, 15), «ic;ine 
her bir topluluk atlldJ.gmda, bek~ileri onlara sorarlar: Size bir uyanc1 
gelmedi mi? Onlar: Evet, dogrusu bize bir uyar1c1 geldi ama,. biz ya
ianlachk ... derler.» (MUlk, 8- 9). Bu husustaki ayetler pek ~oktur. imam 
Ebu Ca'fer ibn Cerir der ki: «Haks1z yere ... » ayetinin iki §ekilde anla- _ -
§llmas1 ihtimal dahilindedir : 

Birincisi: Bu, Ra!bbmm, Allah'a §irk kO§ma ve benzeri zulumierin
den dolay1 haJberleri yokken kasabalar halklm helak edici olmad.I~n
dan dolaYidJ.r. Allah Teala §oyle buyurmaktad1r : Allah, Allah'm huc
cetJerini kendilerine bildirecek, kendisine donecekleri gundeki Allah'm 
wbmdan onlan korkutacak birisini ·gondermedik~e; onlara azablru he
men gonderecek degildir. Onlann; bize mujdeleyici, ve korkutucu gel
medi, dememeleri i~in onlan haberleri yokken azab1 ile yakalaYivere
cek degildir. 

ikinci tevcih ise §Oyledir : Muhakkak ki bu; Rabbmm, haberleri 
ydkken, kasaba.lar halklm haks1z yere helak edici olmadJ.~ndan dola
YidJ.r. Allah Teala buyuruyor ki : Allah Teala onlan uyarmaks1zm pey
gamberler, ayetler ve ibretlerle hatlrlatmaksizm helak edip onlara 
zulmedecek (haksiZhk edecek) degildir. Allah Teala kullarma asla 
zulmedici degildir. 

ibn Cerir, ·bunlardan birinci goru§u tercih eder. ~uphe yok ki, bu 
gor'ii§ daha kuvvetlidir. En dogrusunu Allah bilir. 'ibn Cerir «Her birinin 
i§lediklerine kar§Illk dereceleri vard1r.» ayeti hakkmda §oyle diyor: Al
lah'a itaat veya ma'siyet konusunda herkesin Allah Terua tarafmdan 
ula§tmlacagi ameU,ne gore derece ve mertebeleri vard1r. ~ayet ameli 
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haYJ.r ise; ul~tmlacag1 dereceler haytr; ameli kotii ise; onlar da kotii 
olacaktlr. Ben de derim ki: «Her birinin, i§lediklerine kar§Illk dereceleri 
vard.lr.» ayetinin, cin ve insan kafirlerine ait olmas1 muhtemeldir. Her 
birinin amellerine gore cehennemde dereceleri vard1r. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde §6yle buyurur : «'Buyurur ki : Hepiniz i~in kat
merlidir.» (A'raf, 38), «Kiifredip Allah yolundan ahkoyanlara, bozgun
culuk yaptlklanndan dolayt azab iistiine azab arttmnz.>~ (Nahl, 88). 

Allah Teala: ((Ve Rabbm onlarm i§lediklerinden gafil degildir.» 
buyuruyor. ibn Cerir, bu ayet hakkmda der ki : Ey Muhammed, onla
rm biitiin bu amelleri, Rabbmm ilmi iledir. Onlan sayar ve katmda 
tesbit eder ki; O'na kavu§tuklarmda ve O'na dondiiklerinde bu i§ledik
lerinden dolayt onlara uygun kar§Illklar versin. 

133 - Rabbm mustagni ve rahmet sahibidir. isterse, 
sizi giderir ve arkan1zdan yerinize diledigini getirir. Nite
kim sizi de ba~ka bir kavmin soyundan getirmi~tir. 

134 - Muhakkak size va'd olunan; yerine gelecektir. 
Siz O'nu aciz k1lacaklar degilsiniz. 

135 - De ki: Ey kavmim; elinizden geleni yap1n, dog
rusu ben de yapacag1m. Dunya evinin sonunun kimin ola
caginl bileceksiniz. Suras1 muhakkak ki zalimler; felah 
bulmazlar. 

Rabbm tsterse Sizi Giderir 

Allah Teala buyuruyor ki: << (Ey Muhammed) Rabb1m (yaratlk
lanndan her yoniiyle) miistagni ( onlar ise her durumlarmda O'na 
muhta~tlr). Ve rahmet sahibidir.n Bununla birlikte 0, onlara kar§l 
rahmetlicUr. Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r : <<~uphe
siz ki Allah; insanlara Rauf ve Rahim'dir.n (Bakara, 143) . 
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« (O'nun emrine muhalefet ettiginizde) isterse sizi gideTir ve ar
kamzdan yerinize diledigini (ve O'na itaatla amellerde bulunacaklan) 
getirir. Nitekim sizi de, ba§ka bir kavmin soyundan getirmi§tir.» 0, 
buna Kadir'dir. Bu, O'na kolayd1r. Nas11 ilk nesill~ri gidermi§ ve on
lardan sonrakileri getirmi§se, aym §ekilde bunlan da giderip bir ba§ka
lanm getirmeye giicii yeter. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §Oyle 
buyurmaktad1r : «Ey insanlar; 0 dilerse sizi gotiiriir de yerinize ba§
kalanm getirir. Allah buna Kadir'dir.» (Nisa, 133). ((Ey insanlar; siz
ler Allah'a muhta~imz. Allah ise Gani'dir, Hamid'dir. isterse sizi gi
derir ve yeni hir yarat1k getirir. Bu, Allah'a ·gore gii~ degildir.>> (FatJr, 
15 - 17), «Allah zengindir, siz ise fa:kirlersiniz. Eger O'ndan yiiz ~evi
rirseniz; yerinize sizden ba§ka bir kavmi getirir, sonra da onlar sizin 
benzerleriniz olmazlar.» (Muhammed, 38). Muhammed ·ibn ishak, Ya'
kub ibn Utbe kanahyla Eban ibn Osman'In _, «Nitekim sizi de ba.§ka bir 
kavmin soyundan getirmi§tir.n ayeti hakknfda §Oyle dedigini nakleder: 
Ztirriyyet asildir, ziirriyyet nesildir. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Muhakkak size va'd olunan; yerine ge
lecektir. Siz O'nu aciz k1lacaklar degilsiniz.» Ey Muhammed, onlara 
va'd olunan donti§tin, mutlaka vuku bulacagm1 onlara haber ver. «Siz 
O'nu aciz k1lacaklar degilsiniz.» Sizler Allah'1 aciz btrakamazsmiZ. Siz
ler, par~a par~a olmu§ toprak ve kemikler haline gelseniz bile; 0 sizi 
iade etmeye (tekrar diriltmeye ve kendine dondtirmeye) gii~ yetiricidir. 
0, buna kadirdir ve hi~bir §ey O'nu bundan a.ciz b1rakamaz. Bu ayetin 
tefsirinde ibn E~u Hatim der ki: Bize babamm .. . ·Ebu Said el-Hudri 
(r.a.) den rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) ~oyle buyurmU§tur: 
Ey Ademoglu; akhmz varsa, kendinizi oliilerden ·saym1z. Nefsim kudret 
elinde olan (Allah'a) yemin ederim ki; «size va'd olunan mutlaka ye
rine gelece'ktir. Siz, O'nu aciz kllacaklar degilsiniz.>> . Allah Teala'mn : 
<(De ki : Ey kavmim; elinizden geleni yapm, dogrusu ben de yapacag1m. 
Mutlaka bileceksiniz.» sozii §iddetli bir t.ehdid ve kuvvetli ibir vaiddir. 
Yani siz hidayet tizere oldugunuzu sanmakta iseniz; yolunuzda devam 
ediniz. Ben de kendi yolumda deva~ edecegim. Allah Teala bR§ka bir 
ayette de §6yle buyuruyor : «inanmayanlara de ki : Elinizden geleni 
yapm. Biz de yapacagtz. Bekleyin, biz de bekleyecegiz. >> (Hud, 121-122). 

Al'lah Teala : «Diinya evinin sonunun kimin -olacagm1 (Benim mi 
yoksa sizin mi?) bileceksiniz. ~urasi muhakkak ki; zalimler felah bul
mazlar.ll buyuruyor. Allah Teala Hz. Peygamber (s.a.) e olan va'dini 
yerine getirmi§ ve onu ill'kelerde yerle§tirmf§tir. Ona Mekke'nin fethini 
n·asib etmi§, kavminden onu yalanlayan ve dii§manhk edenlere kar§I 
muzaffer kllmi§, onun i§i ve durumu arap yanmadasmm diger yerlerin
de de yerle§mi§tir. Yemen ve' Bahreyn de ooyledir. Biitiin bunlar, onun 
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hayatmda olmu§tur. Onun vefatmdan sonra halifelerinin gUn.lerinde 
diger Ulkeler, ildimler, koyler de fethedilmi§.tir. Allah Teala ba§ka ayet
lerde §Oyle buyurmaktad1r : <<Allah; Ben ve Peygamberim elbette galip 
gelecegiz, diye yaznn§tlr.» (Miicadile,. 21), «§iiphesiz ki Biz, peygambe
rimize ve iman etmi§ olanlara hem diinya hayatmda; hem de §Ahidlerin 
§ehadet edecekleri giinde, mutlaka yard1m ede-riz. 0 gun, zalimlere rna'
zeretleri fayda vermez. La'net onlann, yurdun kotiisii de onlarmdlr.» 
(Gafir, 51 - 52), «Andolsun ki; Tevrat'dan sonra Zebur'la da; yeryiiziine 
ancak salih kullanmm mirasc;1 oldugunu yazm1§tlk.>> (Enbiya, 105), 
«Rablan da peygambere vahyetti ki : Biz, zalimleri mutlaka hel!k ede
cegiz. Onlardan sonra da yeryiiziinde sizi yerle§tirecegiz. Bu, maka
rmmdan ve tehdidimden korkanlara va'dimdir.n (ibrarum, 13 - 14), 
«Allah; i~inizden iman edip salih amel i§leyenlere va'detti ki; onlardan 
i:incekileri nas1l halef k1ld1 ise, onlan da yeryiiziine halef kllaca:k ve 
onlar ic;in begendigi dini temelli yerle§tirecek, korkulanm emniyete 
<;evirecektir. <;iinkii onlar, Bana kulluk eder ve hic;bir §eyi Bana §irk 
ko§mazlar.>> (Nur, 55). Allah Teala ·bu iimmet ic;in bunlan yaprm§, 
gerc;ekle§tirmi§tir. A<;1kta ve gizlide, once ve sonra hamd ve minnet 
Allah'a' mahsllstur. 

136 - · Onlar; Allah ic;in, O'nun yaratt1g1 ekin ve da~ 
varlardan bir pay ay1rd1lar ve kendi zanlarma gore; bu, 
Allah'md1r, bu da ko~tugumuz ortaklanmizindir, dediler. 
Ortaklanna .. ait olanlar Allah' a ula~mazd1 da, Allah' a ait 
olanlar orta:klarma giderdi. Ne kotiidiir hukmedegeldik
leri ~eyler. 

Mii§riklerin Uydunnalan 

B~. Allah Teala'mn mii§rikleri suc;lamas1d1r. Onlar bid'atlar, kiifiir 
ve §irkler uydurmu§lar; Allah Teala her §eyin yaratic1s1 ve onlann 
§irk k~tuklan §eylerden yiice oldugu halde; O'nun yamtt1klanndan 
Allah'a bir pay ayirrm§lardl; Bu sebepledir ki, Allah Teala §Oyle buyu-
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ruyor: ((Onlar; AllaH i~in. O'nun yarattlg1 ekin (meyveler) ve davar
lardan bir pay ay1rd1Iar.» Bu sebepledir ki, Allah Teala ~yle buyuru
yor. ((Onlar; Allah i~in, O'nun yaratt1~ ekin (meyveler) ve davar
lardan bir pay ayirdilar. Kendi zanlanna gore; bu, Allah'mdlr, bu da 
kO§tugumuz ortaklanmizmdir, dediler. Ortaklanna ait olanlar Allah'a 
ula§mazdl da, Allah'a ait olanlar ortaklanna giderdi. Ne kotiidiir hiikme
degeldikleri §eyler» a yeti hakkmda Ali ibn Ebu Talha ve A vfi, tbn Ab
bas'm §6yle dedigini naklederler: Allah dii§manlan; ekin ektiklerinde 
veya meyveleri oldugunda Allah'a 'bir pay, putlara bir pay aymrlard1. 
Putlann paymdan ekin, meyve veya ba§ka bir §ey oldugunda bunu 
muhafaza eder ve sayarla:rdl. Allah adma aynlandan bir §ey dii§tU.giin
de bunu putlar i~in ay1rd1klanna donduriirlerdi. Putlar i~in ayrrdlkl·ar1 
su herhangi bir §eyi sularsa ge~erlerdi. Allah icin ayirdlklanni sularsa 
bunu da putlar adma sayar ve aymrlardl. Allah icin ay1rm1§ olduklar1 
ekin ve meyvelerden bir §ey dii§er ve putlar i~in ay1rd1klanna kan§Ir
sa; bu, fa:kirdir, deyip Allah i~in ay1rd1klan klsma geri ~evirmezlerdi. 
Allah i~in ayirffil§ olduklan su, onlann oniine ge~er ve _putlar icin ayn
lam sularsa bunu putlar icin birak1rlard1. Mallan icinden be§ defa do.
gurmu§ (be§inci dogurdugu di§i olan) deveyi; adak devesini, on batm 
dogurmu§ (veya yedi batm ikiz dogurmu§) deve ile on batm dolleyen 
erkek deveyi haram sayarlar, bunlan putlara ayinrlar, sonra da ·bun
Ian Allah i~in haram kild1klanm iddia ederlerdi. Allah Teala : <<Onlar; 
Allah i~in, O'nun yaratt1g1 ekin ve davarlardan bir pay ayirdilar ... » 
buyurmu§tur. Miicahid, Katade, Siiddi ve bircoklan bOyle demi§lerdir. 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de Tefsir'inde §Oyle der : Allah i~in 
ayrrnn§ olduklanndan her kestiklerini, Allah'm ismi ile birlikte diger 
ilahlannm i.Smini de anmad1k~a kat'iyyen yemezlerdi. ila:hlar i~in ayrr
dlklarma ise, o ilahm ismiyle birlikte Allah'm ismini anmazlard1. Ab
durrahman ,ibn Zeyd ibn Eslem bu sozlerinden sonra <<Ne kotiidiir 
hiikmedegeldikleri §eyler» kiSnnna gelinceye kadar ayeti okudu. Yani 
onlar, ne kotii taksimde bulundular. Once taksimde hata ettiler. Hal
buki Allah Teala her §eyin Rabbi, maliki ve yarabclSldlr. Miilk O'nun
dur, her §eY. O'nun tasarrufunda, O'nun kudreti ve iradesi altmdadlr. 
O'ndan ba§ka tann ve O'nun di§mda Rab yoktur. Sonra aslmda bozuk 
olan ve kendi zanlarma gore yapnn§ olduklan taksime de uymayip 
bunda da haks1zllk yaptllar. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle 
buyurmaktad1r: <<Onlar Allah'a klzlar isnad ederler. O'nun §WU mii
nezzehtir. Kendileri de dilediklerine nail olmak isterler.» (Nahl, 57), 
((Ama onlar kullanndan bir k1Smm1 O'riun bir parcas1 sayd1lar. Ge~ek
ten insan, a~1k bir nankordiir.» (Zuhruf, 15), <<Demek erkekler sizin, 
di§iler O'nun mu? Oyleyse bu insafs1z bir payla§ma.» (Necm, 21- 22). 
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$01~\j 
137 - Ve ooylece onlanh ortaklan; ortak ko~anlar

dan bir <;ogunu helake siirii.klemek, dinlerini karmakan
~lk etmek i<;in; <;ocuklanru oldiirmelerini ho~ gostermi~tir. 
~ayet Allah dilerni~ olsaydi; bunu yapamazlard1. Artik 
sen, onlan uydurduklan o yalanlan ile ba~b~a b1rak. 

Allah Te3.la buyuruyor ki : Nas1l ki bu mii§riklere, Allah'm yarat
tigl ekin ve davarlardan Allah ic;in bir pay aYirmalanm, §eytanlar ken
diierine giizel gooterrn.i§se; aym _§ekilde, ac;llk korku.suyla c;ocuklanm 
oldiirmeyi ve k1z c;ocuklanm diri diri g6mmelerini de onlara giizel gO.s
termi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali tbn Ebu Talha §(lyle der : i§te 
ooylece mii§riklerden biT c;oguna Allah'a §irk kO§tuklan ortaklan, c;o
cuklanm oldiirmelerini ho§ g08termi§tir. Miicahid onlann ortaklanmn, 
§eytanlan oldugunu ve onlara c;ocuklannl fakirlik korku.suyla diri diri 
g6mmeyi emretti:klerini soylemektedir. Siiddi de §oyle der : ~eytanlar 
onlara; klz c;ocuklanm oldiinnelerini emretmi§tir. Bu, ya onlan geri 
donduriip helak etmeleri ic;in, ya da dii}lerini onlara karma kar1§lk et
mek ic;indir. KAtade ve A1bdurrahmari · ibn Zeyd ibn Es'lem de bOyle 
s6ylemi§lerdir. Bu, Allah TealA.'mn §U oozleri glbidir : «Onlardan birine, 
bir 'klZl oldugu miijdelenirse; yiizii simsiyah kesilir. Kendisine verilen 
kotii mujde yiiziinden halktan gizlenmeye c;ah§lr.» (Nahl, 58- 59), «Dirt 
diri gomiilen klz c;ocuklarma soruldugu zaman; hangi suc;tan otiiril 
oldiiriildiigii.» (Tekvir, 8 - 9) .. Onlar fakirlikten veya takirlik korku
sundan da c;ocukl.arrm oldiinnekteydiler ki; Allah TeA.lA. onla.rt, c;ocuk
lanm bu sebeblerle oldilrmekten men'etmi§tir. Zira biitiin bunlar, §ey
M.mn koydugu kanunlar ve onun kendilerine· hO§ gOsterd.ikleridir. Allah 
Teala: <<~ayet Allah dilemi§ olsaydl; bunu yapamazlardl.» buyurmak
tadlr ki; biittin bunlar O'nun dilemesi, ir!desi, me§iyyeti ve ihtiy!n ile 
meydana gelmi§tir. Bundaki tam hikmet Allah'a atttir. 0, yapt1~ndan 
sorulmayacak, fakat onlar sorulacaklard1r. «Artlk sen, onlan uydur
duklan o yalanlan ile ba§ba§a b1rak.» Allah ' Teala ·seninle onlar ara
smda hiikmiinii verecektir. 
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138 - Onlar batll zanda bulunarak : Bu davarlar, bu 
ekinler haramdrr, onlan diledigimizden b~kas1 yiyemez. 
Bir tak1m hayvanlann s1rtlan hanlmd1r, dediler. Bir k1srm 
hayvanlann iizerine de O'na kar~1 iftira ederek; Allah'1n 
adlru anmazlar. Allah; yapmakta olduklan iftiralan yii
ziinden onlan cezalandiracaktir. 

tbn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der :ki : ( ~~ ) On 
batm dogurmu~ deve ile diger harfun kildiklan §eylerdir. Mucahid, 
Dahhak, Suddi, Katade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle 
derni§lerdir. Katade der ki : «Onlarm bu davarlar, bu ekinler haram
dir ... » demeleri; §eytanlann, onlann mallanndan baz1laruu onlara kar
§I haram kilmasi ve 'bir zorla§tirmadan ibarettir. Bu, Allah Teala'dan 
olmay1p §eytanla.rdandir. Zeyd ibn Eslem ise ( ~~ ) kelimesinin · 
tefsirinde, bunlan ilahlan i~in kapah bir yere kapadiklarmi S.Oylemek
tedir. Allah Teala: «Onlar bA.til zanda bulunarak: onlan diledigimiz
den ba§k!asl yiyemez, dediler.n buyurmaktadir. Bu ayet, Allah Teala'nm 
§U sazleri gibidir : <fDe ki : Allah'm size gonderdigi, sizin bazilanm ha
r8.m, ba.zJ.lartm helal klld1~mz nZiklar hakklnda ne dersiniz? Allah rm 
size izin verdi, yoksa Allah'a iftira m1 ediyorsunuz?» (Yunus, 59), 
<<~llah ne Bahire'den, ne Saibe'den, ne Vasile'den, ne de Ham'dan hi~
birisini me§ru' kllmami§tir. Fakat o ktifredenler, Allah'a ka.r§I yalan 
uydururlar. Onlann ~ogunun ise ak1llan ermez.n (Maide, 103). Suddi 
der ki: Sirtlari haram olan hayvanlar, be§incisi di§i olmak uzere, be§ 
defa dogurmu§ deve; di§i adak devesi ve on batm dolleyen erk~k d~~ 
vedir. <<Allah'm ad1m uzerlerine anrnad1klan hayvanlar»a gelince; -&uri--; 
lar, dogurduklannda ve kestiklerinde Alla:h'm adm1 anmazlar. _ Ebu 
Bekr ibn AyyA§, A.s1m ibn Ebu Necud'un §Oyle dedigini nakleder: Ebu 
Vail bana, <<Bir taklm hayvanlann s1rtlan ha.ramdrr, dediler. Bir k1sm1 
hayvanlartn tizerine de O'na kar§I iftira ederek; Allah'm adm1 anmaz
lar.» ayetinden ne kasdedildigini biliyor musun? diye sordu. Ben; ha-
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yrr, deyince; be§incisi di§i olmak iizere be§ 1batm doguran de·vedir. Onun 
iizerine 'binerek hacca gitmezlerdi, dedi. Miicahid ise §Oyle der : Deve
lerinden bir grubun iizerine higbir durumda; ne bindiklerinde, ne sag
dlkla.rmda, ne yiiklediklerinde, ne (:ekip yiiriittiiklerinde ve ne de ba.§ka 
yaptlklan §eylerde Allah'm adm1 anmazlard1. Allah Tea.Ia buyuruyor 
ki : «Allah'a kar§l iftira ederek (bunu Allah'm dinine, '§eriatma, yalan 
olmak iizere isnad ederek. Halbuki Allah Tea.la, onlara. ·bunun i<;in izin 
vermemi§ ve buna raz1 da olm:ami§tlr. Bu sebeple) yapmakta olduk
lan (ve isnad etmi'§ olduklan) iftiralan yiiziinden onlan cezalandira
caktlr.» 

139 Bir de dediler ki : ~u davarlarm karmlarmda 
bulunanlar yalniz erkeklerimiz ic;indir, kadmlarrm1za ha
ram kihnmi!?tir. Olu dogacak olursa; hepsi ona ortaktrrlar. 
Allah onlarm bu vasiflandirmalannin cezas1n1 verecektir. 
Muhakkak ki 0, Hakim'dir, Alim'dir. 

Ebu isha·k es-Siibey'i, Abdullah ibn Ebu Huzeyl kanahyla ibn Ab
bas'tan rivayet eder ki; o <<Ve bir de dediler ki: ~u davarlann kannla
rmda bulunanlar _ yalruz erkeklerimiz i<;indir.» a yeti ile Siit'iin kasde
dildigini saylemi'§tir. A vfi de ibn Abbas'm : «Bir de dediler ki : ~u da
varlarm kannlarmda buluna.nlar, yalruz erkeklerimiz i~indif.ll ayeti 
hakkmda §ayle dedigini na:kleder: Bu, siittiir. Onu kadmlarma haram 
kllarlard1 ve yalruzca erkekleri i<;erdi. Koyun; erkek kuzu dogurdugun
da, onu keserler ve bu kadmlara degil sadece erkeklere ait olurdu. Di'§i 
dogurdugunda ise; onu b1rak1r, kesmezlerdi. ~ayet alii dogacak olursa; _ 
hepsi bunda ortaktl. i§te Allah bunu yasaklaim§tir. Siiddi de bOyle 
sayler. ~a'bi ise burada; be§incisi di§i olmak iizere be§ batm doguran 
devenin kasdedildigini, onun sutiinden sadece erkeklerin i<;tigini, alii . 
dogacak olursa bunu erkek ve kadmlann yedigini sayler. ikrime, Ka
tade ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle saylemi§lerdir. Mii
cahid: «Bir de dediler ki: ~u davarlarm kannlannda buluna.nlar, yal
ruz erkeklerimiz i~indir, kadmlanmiza haram kilinrrii'§tlr.>> ayeti hak
kmda: Bu, di§i adak devesi ile sonuncusu di§i olma:k iizere be§ batm 
doguran devedir, demi'§tir. Ebu'l-.Aliye, Miicahid ve Katade : <<Allah on-
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lann •bu vrunflandmnalarmm cezas1m verecektir.» ayetinden Allah 
Teala'run: ((Diliniz yalana all§ml§ oldugu i~in her§eye: ~u haram, bu . 
helaldir, demeyin. <;unku Allah'a kar§l yalan uydurmu§ olursunuz. 
~uphesiz ki Allah'a kar§I yalan uyduranlar, asla felah bulmazlar. Az 
bir ge~im ve ardmdan onlara ·can yak1c1 bir azab val"(hr ... » (Nahl, 116 
- 117) ayetinin kasdedildigini soylemi§lerdir. Muhakkak ki Allah Teala 
11 (Fiillerinde, sazlerinde, kanun koymasmda ve takdirinde) hikmet sa
hibidir. (Hayn ve §erri ile kullarmm amellerini) en iyi bilendirt>> ve 
bunlara kar§I bunlann tam kar§Illgi olarak onlarm cezalanru vere
cektir. 

140 - Bilgisizlikleri yiiziinden; c;ocuklann1 beyinsiz
ce oldiirenler ve Allah'rn kendilerine verdigi nzkr Allah'a 
iftira ederek haram sayanlar; gerc;ekten hiisrana ugra
mr~lardrr. Onlar, ~iiphesiz saprtmr~lardrr. Zaten hidayete 
erenlerden olmamr~lard!. 

Allah Teala buyuruyar ki : Bu i§leri i§leyenler, dlinyada ve ahi
rette hlisrana ugrami§lardlr. Dunyada ~uklanm oldurmek suretiyle 
onlan kaybetmi§ler, mallarm1 kendilerine daraltmn~lar, kendiliklerin
den uydurarak baz1 §eyleri kendilerine haram k1lrm§lanilr. Ahirette 
ise Allah'a kar§I yalan saylemeleri ve iftiralan ile yerlerin en kotusune 
varacaklardlr. Nite·kim Allah Teala bir ayette §Oyle buyurmaktadir : 
((De ki: Allah'a kar§l yalan uyduranlar; hi~ §liphesiz felah bulmaya
caklardir. Onlara bir muddet dlinyada faydalanma varcllr. Sonunda 
donli§leri Bizedir. Biz de kufUrlerinden dolayi kendilerine en §iddetli 
azab1 tattiracaglZ.» (Ylinus, 69- 70). Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh 
bu ayetin tetsirinde §Oyle der : Bize Muhammed ibn Ahmed ibn ibra
him ... ibn Abbas'm §oyle dedigini nakleder: Arabm bilgisizligini bil
mek seni sevindirirse En'am suresinin yiizotuzuncu ayetinden sonrasm1 
oku : ((Bilgisizlikleri yuzunden ~ocuklanm beyinsizce oldiirenler ve 
Allah'm kendilerine verdigi nzk1 Allah'a iftira ederek haram sayanlar; 
gef\!ekten hiisrana ugram1§lard1r. Onlar §Uphesiz sap1trm§lard1r. Zaten 
hidayete erenlerden· olmarm§lardl.>> 

Bu hadisi Buhari, Sahih'inin ((Kurey§'in Menkfbeleri>> ·oolumunde 
kendi isnAdl ile Ebu Nu'man Muhammed ibn el-Fadl kanahyla Ebu 
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Bi§r Ca'fer ibn Ebu Vah§iyye ibn iyaz'dan rivayet etmi§ ve bu rivaye
tinde tek kalnu§tlr. 
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141 - · c:;ardakh ve Qardaksiz baglan, tatlan degi~ik 
ekin ve hurmalan, zeytin ve nan, birbirine benzer ve ben
zemez ~ekilde yaratlp yeti~tirmi~ olan O'dur. Her biri 
mahsul verdigi zaman, mahsulilnden yeyin, hasad edildigi 
gun de, hakkrm verin ve israf etmeyin. Ciinkii 0~ israf" 
edenleri sevmez. 

. 142 - Davarlardan da yiik t~Iyacak ve kesim hay- . 
va.ru olarak yaratan O'dur. Allah'1n size verdigi riZiktan 
yeyin. ~eytan1n izlerinden gitmeyin. <;iinkii o, sizin apaQik 
bir dii~maruniZdJ.!. 

Qardakl1 ve Qardakstz Baglar 

All~h Teala bu ayetlerde mii§riklerin bozuk gOrU§leriyle tasarrufta 
bulunduklanru, oolfunlere ve paylara ayn-<hklarmi, i~Ierinden baZISiru 
haram, baziSmi helal saydtklanm; r ekinleri, meyveleri ve hayvanlan, 
her §eyi yaratamn kend.i.Si oldugunu beyan ediyor. Ve: <<<;ardakli ve 
~ardaks1z baglar ... yaratip yeti§tirmi§ olan O'dur.» buyuruyor. 1bn Ab
bas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ·ayetteki ( .:.\.!.,.1""' ) kelimesinin 
yiikseltilmi§ -ba§ka bir rivayette ise insanlarm GUbuklanm ~ardak 
uzerine kaldmm§ oldugu-- anlanuna, ( .:.\.!.,.1""' ~, ) kiSmmm ise yer
de ve daglarda (kendiliginden) ~Ikan meyveler anlamma geldigmi 80y-
1emi§tir. ibn Abbas'tan .rivayetle Ata e1-Horasani ( .:..\.!.,~1 ) m; ~u
buklan ~ardak· uzerine kaldmlmaim§ asm~-oldugunu .sOylemi.§tir. Sliddi 
de aym ~lklamayt getirir. ibn ·Cureyc «Birbirine benzer ve benzemez 
§ekilde ... » ayeti hakkmda: GOriinii§te birbirine benzer, tatlarmda bir-
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birine benzemez, demi§tir. Muhammed ibn Ka'b «Her biri mahsul ver
dlg'i zaman mahsUliinden yeyin.)) ayetinde, taze hurmasmdan ve ya§ 
uzumiinden yeyin, denilmek istendigini saylemi§tir. ibn Cerir'in baZJ.
larmdan naklettigine gore; Allah Teala'nm <cHasM edildigi gun de hak
ktm verin.)) ayetinde farz alan zekatm kasdedildiglni soylemi§tir. ibn 
Cerir'in Amr kanallyla ... Enes Ibn Malik'den rivayetine gore; o, ceRa
sad edildigi gun de haklnm verin. >J ayeti hakkmda bunun; farz alan 
zekat oldugunu .sOylemi§tir. Ali ibn Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan riva
yetine gore; «Hasad edildigi gun de hakkmt verln. J> ayetinde, farz alan 
zekat kasdedilmektedir. Bu, Ol~tilup Ol~usuniin bilindigi gundedir. Said 
Ibn el-Mtiseyyeb de boyle sayler. ibn Abbas'tan naklen Avfi de ccHasad 
edildigi gun de hakkmt verin.)) ayeti hakkmda §6yle der: Ki§i, ekin 
ektiginde hasa.d giinu hasadmdan hi~bir §ey vermezdi. Allah Teala .: 
«Hasad edildigi giin de hakktm verin.)) buyurdu. Bu, ol~tisuniin bilin
mesidir. Hakkl ise, insanlarm ba§aktan toplay1p dev§irdiklerinin onda 
biridir. 

imam Ahmed ve Sunen'inde Ebu Davud, Muhammed ibn Ishak 
kanallyla ... Cabir ibn AbduHah'tan rivayet ediyorlar ki; Hz. Peygamber 
(s.a.) kopanlan her on vesak hurmadan bir salktmm mescidde yoksul
lar i~in asllmasmt emretmi§tir. Bu hadisin isnad1 ceyyid ve kuvvetlidir. 
TavU.S, Ebu'§-~a'sa, Katade, Hasan, Dahhak ve ibn Cureyc bunun zekat 
oldugunu soylerken; Hasan el-Basri bunun hububat ve meyvelerden 
verilen sadaka oldugunu soylemi§, Zeyd Ibn Eslem de, bu gorti§e uy
mu§tur. Digerleri ise bunun zekat dt§mda ba§ka bir hak oldugunu soy
lerler. E§'as, Muhammed ibn Sirin ve Nafi' kanallyla ibn 6mer'den, 
onun «Hasad edildigi gun de hakktm verin.>> ayeti hakkmda §Oyle de
digini nakleder : Onlar, zekat dt§mda bir §eyler verirlerdi. Bu hadisi 
ibn Merduyeh rivayet etmi§tir. Abdullah ibn Mubarek ve ba§kalan, 
Abdtilmelik ibn Ebu Stileyman kanallyla Ata ibn Ebu Rebah'm «Ha
sad edildigi giin de hakktm verin.n ayeti hakkmda §6yle dedigini riva
yet ederler: 0 giin orada haztr bulunanlara kolaylarma gelen bir mik
tar (uygun gorecekleri bir miktar) verirler. Mucahid ise : Senin yamn
da yoksullar (o giinde) hakir bulunursa onlara ondan verirsin, demi§
tir. Abdiirrezzak, ibn Uyeyne kanallyla .. . Mucahid'in «Hasad edildigi 
giin de hakktm verin.» ayeti hakkmda §Oyle dedigini nakleder : Ekin 
hasad1 strasmda bir avu~, hurma kesimi strasmda bir avu~ verir ve 
yoksullarm kesimden sonra toplamalanna ses ~1karmaz. Sevri'nin Ham
mad'dan, onun ibrahim'den rivayetine gore; o, bir tutam kadar verir, 
demi§tir. ibn el-Mubarek ise, ~ureyk kanallyla ... Said ibn Cubeyr'in; 
CIHa.sad edildigi gun de hakkmt verin, ayeti konusunda §Oyle dedigtni 
nakleder : Bu, zekattan once idi. Yoksullara hayvamnm yemi i~in ver-
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digi bir tutam veya bir avu~ yoksullarm hakkl idi. ibn Lehia'nm ... 
Said'den merfu' olarak rivayetine gore; «Hasad edildigi giin de hak
klru verin.» ayeti hakkmda §Oyle buyrulmu§tur: Ba§akta.n dii§eni. Ha
disi ibn Merduyeh. rivayet etmi§tir. 

Digerleri i.se §Oyle derler : Bunlarm hepsi vacib idi. Sonra Allah 
Teala ·bunlan, o§iir ve o§r'iin yans1 i'le neshetti. Bu gori.i§ii ibn kbbas, 
Muhammed ibn el~Hanefiyye, ibrahim en-Nehai, Hasan, Siiddi ve Atiy
ye el-Avfi'den rivayet eden ibn Cerir bu gorii§ii tercih etmi§tir. Ben 
de derim ki : Bunun nesh olarak isimlendirilmesi, §iiphelidir. Zira bun
lar, aslmda vacib ola.n §eylerdi. Sonra beyaru geldi, verilecek miktarlan 
a\!Iklandi. Bunun, hicretin ikinci senesinde oldugunu soylerler. En dog
rusunu Allah bilir. 

Allah Teala, hurma hasad edipte tasaddukta bulunmayanlan bu
rada kotiilemi§tir. Nitekim Kalem sfuesinde ·bah\!e sahiblerini zikreder
ken §6yle buyurur : «Biz, vaktiyle o ·bah~e sahiblerini denedigimiz gibi 
bunlan da denedik. Hani, sabruh olunca onu muUaka dev§ireceklerine ve 
bi~eceklerine yemin etmi§lerdi. Bir i.sti.sna da yapm1yorlardi. Ama on
lar daha uykudayken, Rabbmm katmdan gonderilen bir salgm onu 

· sard1 da, sabah erkenden birbirlerine seslendiler : Mahsullerinizi dev
§irecekseniz, erkence ~Ikln, diye. Ve gizli gizli konu§ara:k yiiriiyorlardi. 
Sakm bugiin hi\!bir yoksul ~1kmasm kar§Imza ve oraya girmesin, diye. 
Gii~leri yeter gibi erkenden gittiler. Onu .gordiiklerinde dediler ki: Her
halde biz yanli§ geldik. Haytr bel'ki de mahrum birakildik. Ortancalan 
dedi ki: Ben size demed.im mi? Tesbih etmeli degil miydiniz? Dediler 
ki : Tesbih ederiz Seni RabbiffilZ. Ger~ekten biz zalimlerden olmU§UZ. 
§imdi birbirlerini yermeye ba§ladilar. Decliler ki : Yaz1klar olsun bize. 
Dogrusu azgmlarrm§IZ biz. Belki Rabb1m1z ·bize, bundan daha iyisini 
'verir. Dogrusu biz artlk Rabb1m1zdan dilemekteyiz. Azaib i§te ooyledir. 
Fakat ahiret azab1 daha biiyiiktiir. Ke§ki bilmi§ olsalardi.» (Kalem, 
17- 33) Allah Teal'a'nm «Ve i.sraf etmeyin. <;iinkii 0, israf edenleri 
sevmez.» kavlinin; vermede a§m giderek ma'r(H (bilinen . ve mutad 
olan) un iistiinde vermeyiniz, anlammda oldugu soylenlll.i§tir. Ebu'l-Ali
ye der ki : Hasad giinii bir miktar verirlerdi. Sonra bunda rekabet ed.e
rek a§In gittiler ve Allah Teala «Ve i.sraf etmeyin.» ayetini indirdi. 
ibn Ciireyc der ki : Bu ayet, Sabit ibn Kays ibn §emmas ha'kkmda 
nazil oldu. Hurma kesmi'§ ve bugiin bana kim gelirse, ona mutlaka ye. 
direcegim, demi§ ve yedirmi§ti. Nihayet ak§am olunca; kendisine hi~ 
meyve kalmami§tl. Bunun iizerine Allah Teala «Ve i.sra.f etmeyin. 
Qiinkii 0, i.sraf edenleri sevmez.» ayetini indirdi. Hadisi ibn Ciireyc'den 
ibn Cerir rivayet etmi§tir. Ata''dan rivayetle ibn Ciireyc; her §eyde 
israfi (a§m gitmeyi) yasaklami§tir, der. iyas ibn Muaviye de; Allah'm 
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emrine tecaviiz ettigin her §ey isrAftlr, dem.i.§tir. Siiddi ise «Ve isrAf et
meyin.» ayeti hakkmda §Ciyle diyor: Mallanruzt verip te fakir kalarak 
oturmaytruz. Said ibn el-Miiseyyeb ile Muhammed ibn Ka'b da «Ve is-

. raf etmeyin.» a yeti hakkmda : Sadakay1 men'etmeyiniz. (sadaka ver
memezlik etmeyiniz). Boyle yaparsaruz asi olursunuz, demi§lerdir. 

Sonra ibn Cerir, Ata'run; bu, her §eydeki israft (~m gitmeyi) 
yasaklamadtr, §eklindeki gorii§iinii tercih etmi§tir. ~iiphesiz bu, sahih 
bir gorii§tiir. Fakat -en dogrusunu Allah bilir- zahir olan, ayetin 

· ba§ kiSmmda «Her biri mahsUI verdigi zaman, mahsuliinden yeyin, ha
sad. edildigi giin de hakklm verin.» buyurulduguna gore israfm; ye~e
ye raci' olmastdtr. Yani yemede a§m gitmeyiniz. Zira onda, hem aida 
ve hem de bedene zarar vardtr. Nit~kim ba§ka bir ayette de: «Ve· yeyin, 
i~in, ama israt etmeyin.» (A'raf, 31) buyurulmaktadtr. Buhari'nin Sa
hih'inde rivayet edilen muallak bir hadiste ise §Ciyle buyurulur : 

israf ve 'kibir olmakstzm yeyin, i~in, giyinin ve tasadduk edin. Bu 
ifade, i§te bu ka:bildendir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala: ((Davarlardan da yiik ta§tyacak ve kesim hayvam 
olarak yaratan O'dur.» buyuruyor. (1) Yiik ta§tyaca·k ve d6§ek ya
pllacak hayvanlan sizin i~in· yaratmt§tlr. Burada ytik ta§tyacak hay
vanlardan maksadm, yiik yiiklenecek . develer, qo§ek yapllacaklarm 
da onlann kii~iikleri oldugu soylenmi§tir. Nitekim ·Sevri, Ebu isha.k 
ka.nahyla ... Abdullah'dan rivayet ediyor ki : «Yiik ta§tyacaklar» ifa
desi yiiklenen develerdir. «Kesim hayvam olarak» ifadesi ise, devele
rin kii~iikleridir. Bu hadisi Hakim rivayet ederek sahih oldugunu, 
ancak Buhari ile Miislim'in tahri~ etmediklerini sayler. ibn Abbas : 
Yiik ta§tyacak olanlar develerin bi.iyiikleri, d6§ek yap1lacaklar da kii
~iikl'eridir, demi§tir. Miicahid de boyle soyler. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, «Davarlardan da yiik 
ta§tyacak ve kesim hayvan1 olara:k ... » ayeti hakkmda §Ciyle diyor: Yiik 
ta§tyacaklar; deve, at, katlr, merkeb ve yiik yiiklenen her hayvandtr. 
Kesim hayvaru olacaklara gelince; bunlar koyunlardtr. Bu gorii§ii ter
cih eden ibn Cerir; oyle samyorum ki; bunlara kesim hayvant denil
mesi ancak yere yakmhklanndan dolaytdtr, demi§tir. Rebi, ibn Enes, 
Hasan, Dahhak ve Katade yiik ta§tyacaklann, deve v~ inek; kesim 
hayvant olacaklarm da koyun oldugunu soylerler. Siiddi de §Oyle der : 
Yiik ta§tyacaklar, develerdir. Kesim hayvam olacak.Iar ise; siitten ke
silmi§ deve yavrusu, dana ve koyunlarotr. Uzerine yiik yiiklenen her 

(1} .Kesim hayvam. diye ~evirdigimiz ~ L:. ~ ) kelimesi &ym zamanda do~ek yapllacak 
hayvan anlamma da gelir. 
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§ey yiik t~Iyanlar grubuna girer. Abd.urrahmAn ibn Zeyd tbn Eslem 
de §oyle der : Yiik ta§Iyacaklar, bindiklerinizdir. Kesim hayvaru ola
caklar ise, yedi~iniz ve sagdiklanmzdtr. Koyuna yiik yiiklenmez, onun 
etini yersiniz, yiiniinden do§ek ve ortiiler ec:Unirsiniz. Bu A yet-i kerime'
nin tefsirinde Abdurrahman'm soyledikleri giizel olup Allah TeAla'nm 
§U ayetleri de buna §ehadet etmektedir (bunu desteklemektedir) : ccGOr
mezler.mi ki; kendi giiciimiizle onlar i~in hayvanlar yarattik. Kendileri 
bunlara sahib bulurunaktadirlar. Ve onlan kendilerinin buyru~una ver
dik. Onlardan kimisi binekleridir, kimisinden de yerler.» (Yasin, 71-
72) , <CSizin i~in hayvanlarda da ayetler vard1r. Size onlarm kannlann
daki fi§kl ile kan arasmdan; i~enlerin ~azmdan kolayhkla g~en dup
duru siit i~iririz . .. Yiinlerinden ve yapag1larmdan, k1llarmdan bir za
mana kadar giyimlik, do§emelik ve ticaret kuma§l verdi.» (Nahl, 66-80) , 
ccAllah; binek olarak kullanasm1z ve yiyesiniz diye, davarlan sizin i~in 
yaratand1r. Onlarda sizin i~in daha nice faydalar vard1r. GOniilleriniz
deki arzulara, onlara ·binerek ula§Irsmlz. Onlarla ve gemilerle ta§Imr
smiz. Allah size ayetlerini gasterir. Allah'm ayetlerinden hangi.sini inkar 
edersiniz?)> (Gafir, 79- 81) . 

Allah Teala : ccAllah'm size verdi~ rlztklardan yeyin.» buyuruyor. 
Meyvelerden, ekinlerden ve hayvanlardan yeyiniz. Bunlann hepsi, Al
lah tarafmdan yaratilmi§ ve size nz1k ktlmrm§br. 

cc~eytanm izlerinden gitmeyin. l> Allah'a iftira ederek meyve ve 
ekinlerden Allah'm kendilerine nZik olarak verdiklerini haram kllan 
mii§riklerin, . §eytanm yollanna ve emirlerine uydu~u gibi siz de uyma
ym. ((Qiinkii o, (§eytan, ey insanlar) sizin ap~1k bir dii§mammzdrr.» 
Allah Teala ba§ka ayetlerde de §oyle buyurur : ccMuhakkak ki §eyt8.n; 
sizin dii§mammzdtr. Oyleyse siz de onu dii§man edininiz. 0 taraftar
lanm ancak ~Ilgm alevli ate§in yaram olmaya ~a~nr.» (Fatir, 6), ccEy 
Ademogullan, §eytan ana ve babamz1 aytb yerlerini kendilerine gaster
mek i~in elbiselerini soyarak nasll cennetten ~1kard1ysa; sakm size 
de bir fitne yapmasm.» (A'raf, 27), cc~imdi siz beni b1rak1p da size 
dii§man olan, onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Zalimler i~in 
ne kotii bedeldir bu.» (Kehf, 50). Bu husU.sta. Kur'an-1 Kerim'de pek 
~ok ayet vardlr. 
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143 - Sekiz <;ift; koyundan iki, ke<;iden ,iki. De ki : 

iki erkegi mi, iki di~iyi mi veya iki di~inin rahimlerinde 
bulunanlan m1 haram k1ld1? Eger sachklardan iseniz, bana 
bilgiye dayanarak haber verin. 

144 -. Deveden de iki, s1g1rdan da iki. De ki : iki er
kegi mi, iki di~iyi mi veya iki di~inin rahimlerinde bulu
nanl m1 han1m k1ldi? Yoksa Allah; size bunlan buyurur
ken, siz orada m1 idiniz? insanlan bilgisizce saptumak i<;in 

. Allah' a kar~1 yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? 
Muhakkak ki Allah, zalirnler giinihunu hidayete erdir
mez. 

Cahiliyet Gelenekleri 
Allah Teala bu ayetlerde, islam oncesi araplarm bilgisizligini be

yan ediyor. Onlar, hayvanlardan baz1Ianm haram sayarlar, paylara ve 
cinslere aymrlard1. Sonuncusu di§i olmak iizere be~ defa dogurmtl'§ de
ve, d~i adak devesi, on batm dogurmU§ , (veya yedi batm ikiz dogur
mu§) deve, on batm dollemi§ erkek deve ve hayvanlardan, ekinler
den ve meyvelerden kendiliklerinden uydurmu§ olduklari diger cins
ler. Allah Teala once ~ardakh ve ~ardaks1z bah~eler yaratt1gm1, hay
vanlardan yiik ta§Iyacak ve d6§ek yapilacaklan yaratti~m beyan bu
yurup, sonra da erkegi ve di§isiyle beyaz koyun, siyah koyun -ki bu 
k~idir-, erkegi ve di§isiyle deve, aym §ekilde inekten ibaret hayvan
lann srmflanm beyan buyuruyor. Allah Teala bunlardan hi~ birisini ve 

· bunlann yavrularim haram kilmaml§tlr. Bilakis bunlann hepsi yemek, 
binmek, yiiklemek, sagmak ve diger faydaianma yollar1yla istifade et
meleri i~in Ademogullanna amade kllmmi§tir" Nitekim ba§ka bir ayet
te Allah Teala: «Sizin i\!in hayvanlardan sekiz ~ift indirmi§tir.» (Zii
mer, 6) buyurmaktaxhr. 

Allah Teala'mn : «Veya iki di§inin mhimlerinde bulunanlan mi 

haram klldi?» sozii onlann : ~u davarlarin kannlannda bulunanlar; 
ya:lm1 erkeklerimiz i~indir, ka_dmlarimiza haram kilmmi§tlr, sozlerine 
cevab te§kil eder. Allah Teala : ((Eger sad1klardan iseniz, bana bilgiye 
dayanarak haber verin.» buyuruyor. Bana kesin bilgiye dayanarak ha
ber veriniz : Sizin haram k1lmdlgm1 sand1gm1z sonuncusu d~i olmak 

Tefsir, C. VI F . 179 
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uzere be~ batm doguran deveyi, ada.k devesini, on batm doguran de
veyi ve on batm dolleyen erkek deve ile benzerlerini Allah Teala bize 
nas1I haram kilm1~tlr? ibn Abbas'tan rivayetle A vfi der ki : «Sekiz c;ift; 
koyundan iki, ket;iden iki.» ayeti dart t;ifttir. «Deveden de iki, s1g1rdan 
da iki. De ki : iki erkegi mi, iki di~iyi mi harem klld1 ?» Allah Tea.Ia 
burada 'buyuruyor ki : Ben bunlardan hie; birini harem kllmadun. «Eger 
sad1klardan iseniz, bana bilgiye dayanarak haber verin.» Allah Teala 
bura.da da: <<Hepsi helaldir.» buyuruyor. 

· Allah Teala'nm: «Yoksa Allah; size bunlan buyururken, siz orada 
rm idiniz?JJ s6zu; onlann bu hayvanlardan haram klldlkla.nru kendilik
lerinden uydurduklan haram kllmalan husU.sunda Allah'a iftirada bu-
11;llllllalarmdan dolay1 onlarla alayd1r. «insanlan bilgisizce saptlrmak 
ic;in Allah'a ka~l ya.Ian uyduranlardan daha zalim kimdir? (elbette 
ondan daha zalim hie; kimse yoktur.) Muhakkak ki Allah zalimler gu
ruhunu hidayete erdirmez.» Bu ayetin htikmu altma girenlerin ilki, 
Amr ibn Luhayy ibn Kamea'd1r. Peygamberlerin dinini degi~tirenlerin 
ilki odur. Adak devesini ba~1 bo§ b1rakan, yedi batm c;ift doguran de
veyi haram k1lan, on batm dolleyen erkek deveyi muhataza eden odur. 
Nitekim bu husU.s sahib bir hadiste belirtilmi§tir. 

,J ~ 0 ; • /' • .-;;- • (,', ~./' ./ """ ' ~.' 
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145 - De ki: Bana vahyolunanlar arasmda; harAm 
dediklerinizi yiyecek ki~iye murdar olduklan i<;in; oliiden, 
dokiilen kandan, domuz etinden -ki pistir- ve Allah'tan 
ba~kas1n1n adma kesildiginden dolay1 fisk olandan b~ka 
haram alan bir · ~ey bulam1yorum. Haddi ~mamak ve is
tememek iizere, kim de bunlardan yemeye mecbur kahr
sa, muhakkak ki Rabb1n Gaftir'dur, Rahim'dir. 

Bana Haram Kibnanlar 

Allah Teala kulu ve elc;isi Muhammed (s.a.) e emrederek §byle 
buyuruyor: Allah'a iftira edip O'nun nz1k olarak verdiklerini haram 
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sayan §U heriflere soyle: «Bana vahyolunanlar arasmda yiyecek ki§iye 
haram olan bir §eY bulamiyorum.» Bunun anlammm; sizin haram kil
diklanmzdan hi~bir §eyi bunun di§mda haram olarak gormuyorum, 
§eklinde oldugu soylenmi§tir. Yine bunun anlatrumn; bunun di§mda 
hayvanlardan haram hi~bir §ey gormuyorum, oldugu da soylenilmi§
tir. Buna gore, daha sonra Malde suresinde yeralacak olan haram kil
malar ve bu husU.Sta varid olan hadisler bu ayetin mefhumunu neshet
mi§ oluyor. Bazllan bunu, nesholara'k isimlendirirler. Ancak muteahhi
rin'den bir~oklari, 'buna nesh demezler. Zira. bu, ash mubah olamn 
kaldmlmasi kabilindendir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Avfi ( ~ _,.&.-. t:.) Jl ) kismim, dok'iilm'ii§ 
kan olarak tefsir etmi§tir. ikrime de ((DOkUlen kandan ... » ayeti hak
kmda ~oyle demi§tir : ~ayet bu ayet olmasaydi, yahudilerin uydugu, pe
§inden gittigi gibi insanlar, damarlarda olanlarm (kamn) pe§inden ko
§arlardi. Hammad, imran ibn Hudeyr'in §oyle dedigini nakleder : Ebu 
Miclez'e; bogazlanan hayvanm ba§mdan bula'§an kan1, i~de klrmi
zili'k g6runen kab1 sordum. §oyle dedi : Allah Teala, ancak dok'iilen 
kam yasaklaml§tir. Katade de §6yle der : Allah Teala, kanlardan dok'iil
m'ii§ olam haram kilmi§tlr. Kanm kan§tl~ ete · gelince; bunda bir beis 
yoktur. ibn Cerir der ki: Bize M'iisenna'mn ... Kas1m'dan rivayetine 
g()re; Hz. .Ai§e, yirtici hayvanlarm etlerinde, kabta bulunan kan ve 
kirmiZilikta bir beis gormez ve bu ayeti okurdu. Bu hadis; sahihtir, 
gari'bdir. 

Humeydi, Siifyan kanahyla, Amr ibn Dinar'm §Oyle dedigini nak
leder: Cabir ibn Abdullah'a: Onlar, Allah Rasulii (s.a.)n'iin Hayberin 
fethi s1rasmda ehli e§ek etlerini yasakladigmi iddia ediyorlar, dedim. 
~yle kar§Ihk verdi: Bunu Allah Rasulii (s.a.)nden naklen Hakem ibn 
Amr s6ylerdi. Fakat §U alim -ki ibn Abbas'I kasdediyor- bunu ka
bul etmez ve: wDe ki: Bana vahyolunanlar arasmda; haram olan bir 
§ey bulamiyorum.» ayetini okurdu. Hadisi bu §ekilde Buharl de Ali ibn 
el-Medini kanallyla Siifyan'dan rivayet etmi§tir. Keza Ebu Davud da, 
bunu ibn Ciireyc kanahyla Amr ibn Dinar'dan tahric etmi§tir. Hadi
si, Hakim de M'iistedrek'inde rivayet etmi§tir. Bununla birlikte Hadis; 
Buhari'nin Sahih'inde benim gl)rdugiim gibidir. 

Ebu Bekr ibn Merduyeh ve Mustedrek'inde Hakim, Muhammed 
ibn Ali kanal1yla... ibn Abbas'm §6yle dedigini • naklederler : Cahiliye 
halk1 baz1 §eyleri yer ve baz1 §eyleri de ho§lanmayarak terkederlerdi. 
Allah Taala Peygamberini gonderdi, kitabm1 indirdi, helalini heUtl 
klld1, haram1m haram klld1. O'nun helal klldigi helal, haram klldigi 
da haramd1r. Hakkmda hiikum indirmedigi §ey ise affedilmi§tir. Bu-
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nun akabinde ibn Abbas: <<De ki: Bana vahyolunanlar are.smda ... ha
ram olan hi<;bir §ey bulam1yorum.>> ayetini sonuna kadar okudu. Ha
disin lafZI ibn Merduyeh'indir. Hadisi yalmz b~ma Ebu Davud da, 
Muhammed ibn Harlin kanahyla ... Ebu Nuaym'dan rivayet eder. Ha
kim ise bu hadisin isnadmm sahih oldugunu, Buhari ile Miislirn'in tah..:. 
ric etmediklerini ooyler. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir : Sevde Bint Zem'a'mn bir koyunu oldii. Bu ko
yunu kasdederek; ey Allah'm el<;isi, falanca oldii, dedi. Allah Rasulii : 
Derisini ni\!in almadm1z? diye sordu. 0 : Olmii§ bir koyunun derisini 
mi alal1m? diye sordu. Allah RasUlii kendisine: Muhakkak ki Allah 
Teala: «De ki: Bana vahyolunanlar arasmda; haram dediklerinizi yi
yecek ki§iye murdar olduklan i<;in; oliiden, dokiilen kandan, domuz 

-· etinden ... ~ka harem olan bir §ey bulam1yorum.» buyuruyor. Siz onu 
yemeyece:ksiniz ki. Onu tabaklaYIP istifade edeceksiniz. Sevde Bint 
Zem'a, · birisini gonderip o koyunun derisini soydurdu, tabaklad1 ve 
onc~an bir klrba (su kab1) edinip, yamnda y1rtllmcaya kadar kullan
dl. Bu hadisi veya bir ·benzetini Buhari ile Nesei, ~a'bi kanahyla ... Sev
de Bint Zem'a'dan rivayet etmi§lerdir. 

Said ibn Mansur der ki : Bize Abdiilaziz Ibn Muham.med'in, isa 
ibn Niimeyre'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o, §Oyle de
mi§tir: ibn Omer'in yamnda idim. Birisi ona kirpi yemeyi sordu. ibn 
Orner, «De ki: Bana vahyolunanlar arasmda; haram dediklerinizi yi
yecek ki§iye ... haram olan bir &ey bulam1yorum.» ayetini okudu. Onun 
yanmda bulunan bir ~h. §Oyle dedi: Ebu Hiireyre'yi §6yle derken i§it
tim: Hz. Peygamber (s.a.)in yamnda (kirpi yemek) zikredildigmde 
§oyle •buyurdular: 0, murdarlardan -bir murdardlr, ibn Orner: ~ayet 
Hz. Peygamber (s.a.} bunu soylemi'§Se; o, onun soyledigi gibidir, dedi. 
Hadisi Ebu Davud, Ebu Sevr'den, o da Said ibn Mansur'dan rivayet 
etmi§tir. 

Allah Teala «Haddi a§mamak ve (fazlas1m) istememek uzere bun
lardan yemeye mecbur kallrsa ... » buyurmaktadlr ki; •kim bu ayet-i ke
rime'de haram k1lmanlardan bir §eyi, haddi a§ma arzusu olmaks1zm 
yemeye mecbur kalrrsa; «Muhakkak ki Rabbm (onun i\!in) Gafur'dur, 
Rahim'dir.» Bu ayetin tefsiri, daha once Bakara suresinde (Bakara, 173) 
ge<;mi§ti. Onunla yetiniyoruz. 

Bu ayet-i kerime'nin sevkedili§inden maksad; kendiliklerinden ve 
bozuk g6rii§leriyle, sonuncusu di§i olmak iizere; be§ batln doguran de
veyi, adak devesini, on batm doguran deveyi, on batm dolleyen erkek 
deveyi ve benzerlerini kendilerine harem kllan mii§rikleri:ri bu g6rii§
lerini reddetmektedir. Allah Teala bu ayette el<;isine; Allah Teala'nm 
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ona vaJhyettikleri i~inde bunlarm haram oldugunu bulamad1gm1 ha
ber vermesini emretmektedir. Ancak bu ayette zikredilen Olii, dokiilen 
kan, domuz eti ve Allah'tan ba§kasmm adma kesilenler haram kilm
Ini§tlr. Bunun di:§mdakiler, haram inlmmami§tlr. Bunlar hakkmda hii
kiim bildirilmemi§tir. o halde bunlann haram 9ldugunu nasll iddia 
edebilirsiniz? Allah Teala haram .kilmadi~ halde, siz neden dolay1 
bunlan haram killyorsunuz? 0 takdirde bunun dl:§mda diger §eylerin 
haram kilmmas1 oozkonusu olmayacaktir. Nitekim alimlerin mezheb
lerinden me§hur olan gorii§e gore; e§eklerin, yirtici hayvanlann ve 
ku§lardan t1rnakh olanlann etlerinin yasaklandigma. dair haberler 
gelmi§tir. 

146- Yahudi olanlara da biitlin trrnakhlan hanim 
k1ldlk. S1g1r ve koyunun i<; yaglarm1 da iizerlerine haram 
luldlk. Bunlardan s1rtlanna ve .bagrrsaklarma yap1~an ve 
kemige kar~an mustesnadrr. Biz, onlan zuliimlerinden 
dolay1 cezaya c;arptird1k. Biz, elbette sadlklanzdrr. 

Yahftdilere Haram Klhnanlar 

i'bn Cerir der ki : Allah Teala: «Yahudi olanlara •biitiin tlrnaklllan 
haram klldlk.» buyuruyor. Bunlar, hayvanlar ve kll:§lardan deve, deve 
killju, yaibani ve evcil ordek gibi parmak aralan aynk (yanlrm§) ol

. mayanlardir. 
•tbn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha; ((Yahudi olanlara. bii

tiin tlmaklllan haram klldik.,, ayeti hakkmda §oyle der: Bunlar, deve 
ve deve ku§udur. Miica.hid ve bir rivayette Siiddi de bOyle soylemi§
tir. Said ibn Ciibeyr ise .§Oyle der : Bunlar, parmak aralan a~lk olma
yanlardir. Said ibn Cii·beyr'den gelen rivayetlerden birinde ise o, §Oy
le demi§tir: Parmak aralan aynlrni§ olmayan her §ey. Horoz da bun
lardandir. Katade, «Yahudi olanlara biitiin tirnaklllan haram klldik.n 
ayeti hak:kmda §Oyle der : Bunlann; deve ve deve kU§U, kll:§lardan ba
zilan ve bahklar oldugu ooylenirdi. Bir rivayette ise bunlarm deve ve 
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d~ve kU§U oldugu soylenmi§tir. Yahudilere kU§lardan ordek ve benzer
leri ile, pB.rmak aralan yank olmayan her §ey haram kllmnu§ti. 

ibn Ciireyc; Miicahid'in «Biitiin tlrna:klllar» hakkmda §Oyle dedi
gini nakleder : ~a:k§ak, deve ku§u ve deve. Ben, Kas1m ibn Ebu Bez
ze'ye; ~ak§ak nedir? diye sordum. ~oyle cevab verdi : Hayvanlann, 
ayaklannda aynk olmayand1r. Ayak (parmak) aralan ~1k olam ya
hudiler yerdi. Hayvanlann (tavuklann) ve ser~elerin ayaklan (ayak 
parmaklan) a.<;Iktl. Yahudiler onlan yerlerdi. Develerin tnnaklan, 
deve ku§unun t1rnaklan, yruban .ordeginin tlrnaklan a~1lmam1§tl ve 
Ya.hudiler deveyi, deve ku§unu, yaban ordegini, parmak aralan a~ll
maml§ her §eyi ve vah§i e§egi yemezlerdi. 

AHah Teala : <iSrgir ve koyunun i~ yaglanm da iizerlerine haram 
klld1k.» buyuruyor. Siiddi der ki : i~ yaglan ile, bObrek yaglan kasde
dilmi§tir. Yahudiler; bunlan israil ha.ram kllrm§tlr; biz de haram kill
yoruz, derlerdi. ibn Zeyd de aym gorii§ii payla§lr. Katade ise; bunla
nn i~ yaglan ve kemige sanll olmayan yaglar oldugunu soylemi§tir. 
ibn A·bbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha : <<Bunlardan s1rtlanna ya
PI§anlar mtistesnadlr.» ayetinde, kemige. yapl§an i~ yaglanrun kasde
dildigini sbylerni'§tir. Siiddi ve Ebu Salih de; kal~a (kuyruk veya ku;) 
mn, s1rtlara yapi§an etlerden oldugunu soylemi§lerdir. 

Ayetteki ( ~l,.Jl ) kelimesi hakkmda Ebu Ca'fer ibn Cerir Tabe
ri der ki : Bu kelime ~ogul olup tekili ( . ~,.Jl - 4uW1 - ~~ ,.Jl · ) d1r. Bun
lar, karmda dolamp kangal olan, toplanan (ba~rsaklar) <1lr. Bunlar 
siit bezleri olup di§ki yerleri antis olup ( ~l..,Jl ) «Merabid» diye de 
idmlendirilir. Bagu·saklar huradadir. 

Buna gore; ayetin manasi §Oyle oluyor: «SI~r ve koyunlann Slrt
lanna ve bag1rsaklanna kari§anlar di§mda, bunlann i~ yaglanru on
lara haram klld1k.» ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, 
( ~l,.Jl ) kelimesinin; antis anlamma geldigini soyler. Miicahid ise; 
bu kelimenin, antis ve kann bo§lugu oldugunu soylemektedir. Said 
ibn Ciibeyr, Dahhak, Katade, Ebu Malik ve Siiddi de bOyle soylerler. 
Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem; ·bunun, ortasmda midenin bulun
dugu ·karm ·bo§lugu, slit bezeleri oldugunu sayler. Arap dilinde buna · 
( ~l;Ji ) denilir. 

Allah Teala: ((Ve kemige kan§an miistesnadlr.)) buyuruyor ki; i~ 
yaglanndan kemige kan§anlar, onlara helal kilmrm§tlr. ibn Ciireyc 
der ki : Kal~a yaglan, kuyruk sokumu kemigine karl§Im§tir ve bu he
laldir. Aya:klarda, bogiirde, ba§ta, gozde kemige kari§an etler helaldir. 
_Bu sazlerin bir benzerini &iiddi de saylemi§tir. 
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Allah Teala : ((Biz onlan, zuliimlerinden dolaYI cezaya ~rptirdlk.>> 
buyuruyor. Bu s1kl§tmnay1 onlann zuliimlerinden, Bizim emirlerimize 
kar§l gelmelerinden dolay1 onlara bir ceza olarak verdik. Nitekim Allah 
Teala, ba§ka bir ayette §oyle buyurmaktad1r: <CYahCtdileri,n zuliimleri 
ve bir<;ok kimseleri Allah yolundan ~evirmelerinden dolaYI; kendileri
ne, helil k11l:mru.§ §eyleri yasaklad1k.» (Nisa; 160) Allah Teala : <cBiz, 
elbette sadlklar1zdlr. (Onlan bununla cezaland1rmarmzda el'bette acta
letli davraiJmi§lzdlr.)>> buyurmu§tur. ibn Cerir der ki: Ey Muhammed; 

. bizim, 'bunu onlara, haram klld1g1rmza dair vermi§ oldugumuz haber
d'e elbette sad1klanzd1r. Degilse bunu israil -onlarm sand1klan gibi
kendisine haram kllrm§ degildir. En dogrusunu Allah bilir. 

Abdullah ibn Abbas der ki: Orner ibn Hattab (r.a.)a Semure'nin 
i~ki sattlgt haberi ula§tl; Allah, Semure'yi kahretsin. Allah Rasulii 
(s.a.)niin §oyle buyurdugunu bilmiyor mu? ccAilah Yahudilere la'net 
etsin, onlara i\! yaglan haram k1lmrm§tl da onu eritip sattllar.» dedi. 
Bu hadisi Buhari ve Miislim, Siifyart iobn Uyeyne kanahyla... Hz. 
Omer'den tahric etmi§'lerdir. Leys §oyle diyor : Bana Yezid ibn Ebu · 
Hrubib'in ... -Cabir ibn Abdtillah'tan rivayetine gore; 4llah Rasftlii (s.a .) 
Mekke'nin fethi senesi '§Oyle buyurmu§tur : Muhakkak ki Allah ve Ra
sulii i~ki, olU (eti), domuz ve putlann satl§llli haram kllrm§tlr. Ey 
Allah'm el~isi; oliilerin i~ yaglan hakkmda ne buyurursun? Onunla 
deriler yaglamr, gemiler boyan1r v~ insanlar onu ~1ra olarak kullamr, 
denildiginde; haYir, o haramd1r, buyurdu. Sonra Allah Rasulii (s.a.); 
§Oyle devam etti : Allah, yahudileri kahretsin; Allah Teala onlara, i~ 
yagm1 haram k1ld1gtnda onu erittiler ve sonra da satlp parasm1 yedi
ler. Bu hadisi bir topluluk, muhtelif kanallarla Yezid'den rivayet et
mi§lerdir. Ziihri de, Said ibn el-Miiseyyeb kanallyla Ebu Hiireyre'den 
Allah Rasulii (s.a.)niin §oyle buyurdugunu nakleder: Allah, ·yahudi
leri kahretsin, onlara i~ yagt haram k1lmd1 da onu satip parasm1 ye
diler. Bu hadisi Buhari ve Miislim, Abdaii kanaliyla .. . Ziihri'den riva
yet etmi§lerdir. ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Abdullah 
ibn i'brahim'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) 
makam ( -1 ibrahim) m arkasmda oturuyorlard1. Gozlerini goge dikerek 
ii~ kere; Allah yahudilere lanet etsin. Muhakkak Allah Teala onlara 
i~ yagm1 haram k1lmi§tl. Onlar da bunu . sa tip iicretini yediler. Allah 
Teala bir kavme ·bir §eyin yenmesini yasaklarm§Sa; mutlaka onlara 
bunun iicretini de haram kilrm§tlr. imam Ahmed der ki: Bize Ali ibn 
As1m'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah- Rasulii (s.aJ mescid
de; HICr'e doniik olarak oturuyorlardi. GOge bainp giildiller ve §Oyle 
buyurdular : Allah Te8.1a yahudilere la'net etsin. · i~ yaglan onlara ha
ram killnrm§tl. Onlar bunu sattilar ve 'bedellerini yediler. Muhaikkak 



2856 iBN KESIR (Ciiz: 8; Sllre: 6 

ki Al'lah Teala; bir 'kavme ·bir §eyin yenilmesini harem kild1gmda, on
lara bumm bedelini de haram kilmi§tir. Hadisi Ebu Davud da Halid 
el-Hazza kanallyla rivayet etmi.§tir. A'm~, Cami' ·ibn ~eddad ka.na
llyla ... Usame ibn · Zeyd'den rivayet ediyor ki; o, §oyle de~tir: Al
lah Ra:sulii (s.a.) hasta iken, onu ziyaret etmek iizere yanma gitmi§
tik. Onu uyur bulduk. Yiiziine Aden ortiilerinden bir ortii ortiilmii§
tii. Yiiziinii a<;Ip §oyle buyurdular : Allah Teala yahudilere la'net et
sin. Koyunlann i<; yaglanm haram say1yorlar da, bunlarm bedelleri
ni yiyorlar. Bir rivayette ise §Oyle buyurmu§tur : Onlara i<; yaglar1 ha
ram klhnmi§ti. Bunlan sattllar ve bedellerini -yediler. 

147 - Seni yalanlarlarsa; de ki: Rabbimiz geni~ rah
met sahibidir. O'nun giicii giinahkarlar guruhundan don
diiriilemez. 

Allah Teala buyuruyor ki: Ey Muhammed; sana muhalif olan 
mii§rikler, yahudiler ve onlann benzerleri seni yalanlarlarsa; Rabbi
miz geni§ rahmet sahibidir, de. Bu ifade; Allah'm geni§ rahmetini di
leme ve Allah'm el9isine tabi olmaya te§vikten ibarettir. <<O'nun giicii 
giinahkarlar giiruhundan dondiiriilemez.» k1sm1 da Peygamberlerin 
zonuncusu olan Allah Raslllii'ne muha.tefetten onlan sakmdmnad1r. 
<;ok kere Allah Teala Kur'an'da, te§vik ve korkutmay1 birlikte zi.kre
der. Nitekim §U ayetlerde durum boyledir : «~iiphe yok ki Rabbm, ce
zasl pek <;a'buk olandir. Ve muhakkak ki 0, GafUr, Rahim'dir.» (En'am, 
165) «Dogrusu, insanlann 2lulmetmelerine ragmen Rabbm, magfiret 
sahibidir. ~iiphesiz ki Rabbrmn cezalandnma:s1 §iddetlidir.» (Ra'd, 6). 
((lKullanma bildir ki : Muhakkak Ben Gafilr, Rahim alarum. Ve mu
hakkak ki azabrm da elem verici bir azabdir.)) (Hicr, 49-50), «Gtinah
lan \Jag!.§laya.n, tevbeyi kabul eden, cezas1 §iddetli olandit.» (Gatir, 3), 
«Dogrusu Rabbrmn yakalayi§I amans1zdlr .. Once yarat1p sonra tekrar
layan O'dur o. o, Gafur'dur, Vedud'dur.» (Biiruc, 12-14). Bu husftsta
ki ayetler pek ~oktur. 
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148 - Sirk ko~anlar diyecekler ki: Eger Allah dile
seydi biz de atalanm1z da ~irk ko~mazdlk. Hic;bir ~eyi ha
ram da kllmazdlk. Onlardan oncekiler de, Bizim guciirnu
zu tadana kadar boyle dediler. De ki: Bize kar~1 yaruruz
da ortaya koyabileceginiz bir bilgi var m1? Siz ancak zan-

. na uyuyorsunuz ve siz sadece yalanlar atlyorsunuz. 
149 - De ki: Ustun ve mukenrinel huccet Allah'm

drr. Eger 0, dileseydi hepinizi birden hidayete kavu~tu
rurdu. 

150- De ki: Muhakkak Allah, ~unu haram klld1 diye, 
bildigini soyleyecek ~ahidlerihi~i getirin. Eger onlar ~ahid
lik ederlerse; sen de onlarla beraber olup tasdik etme. On- -
lar Rabla:mna b~kalann1 denk tutuyorlar. 

EI'Ujilmez Huccet Allah'mchr 

Bu, Allah Teala'mn zikretmi'§ oldugu bir miinazara ve mii§rikle
rin §irk ilro§malannda, haram kllmalannda dayand1klan bir §iipheyi 
belirten bir ifadedir. Onlar diyorlar ki : Allah Teala, onlann i~inde 
bulunduklari '§irk ko§mayt ve onl·ann haram ).nldlklanm haram !lol
malanm bilmektedir. 0, bize imam ilham etmek veya b~mle kiifit.: 
arasma engel koymak suretiyle bunu degi§tirmeye kadirdi;. Ama de
gi§tirmemi§tir. 0 halde bu, bii.tiin bu olanlar, O'nun iradesi ve dileme
siyle olduguna, O'nun ·bizden bu husftslarda ho§flud olduguna delalet. 
eder. Bu sebepledir ki, Allah Teala §oyle buyuruyor : «Eger Allah dile,. 
seydi biz de, atalarnmz da §irk kO§mazdik:. Hi~bir §~yi haram da kil
mazdlk.» Allah Teala · ba.§ka ayetlerde de §oyle buyurmaktadir : «Ve 
derler ki: Eger Rahman dilemi§ olsayd11 biz onlara kulluk etmezdik.>> 
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(Zuhruf, 20), «~irk k~lar ded:iler ki: Allah dilseyd:i ne ·biz, ne de 
baJbail.annnz O'ndan b~ka bir §eye tapmu"<hk ... » (Nahl, 35) . Allah 
Teala burada: «Onlardan oncekiler de boyle dediler.» buyuruyor ki; 
onlardan once sap1tanlar, bu §iiphe ile sap1tnll§lard1r. Bu, ge~ersiz ve 
bat1l bir delildir. Zira eger bu delil s1hhatli olsayd1; Allah Tea.la on
lara ,giiciinii tattlrmaz, onlan hela'k etmez, onlara §erefli el~ilerini 

gondermez ve mti§riklere ac1 intikamm1 tatt1rmazd1. 
Allah Teala buyuruyor ki: <cDe ki: Bize kar§l yamruzda (Allah'm 

sizin i~inde bulundugunuz durumdan hO§nud olduguna dair) ortaya 
koyabileceginiz bir bilgi var m1? Siz ancak zanna (vehme, hayale ve 
bozuk inan~lara) uyuyorsunuz. Ve siz sadece (Alla:h'a ·kar§l, ileri siir
diigiiniiz §eylerde Allah adma) yalanlar at1yorsunuz.n 

ihn Abbas'tan rivayetle, Ali ibn Ebu Talha §Oyle demi§tir : Allah 
Teala: «Eger Allah dileseydi, biz de §irk 'kO§maz<ilk.», «Onlardan on
cekiler de bOyle dediler.)) Ve sonra da: «~ayet Allah dileseydi; onlar 
§irk k~azlardu buyurmakta(ilr. Onlar: «Bizim ilahlara ibadetimiz, 
bizi Allah'a ya'kl~tlracaktlr.» dediler. Allah Teala da ·bunlann, kendi
lerini Allruh'a yakla§tlrmayacagiru haber verdi. «~ayet Allah dilesey
di; onlar §irk kO§mazlardl.» ayetinde ise: ~ayet Ben dileseyd:im, on
larm hepsini hitlayet iizere birle§tirirdim, buyurmaktad1r. 

Allah Tea.Ia : ((De ki : Ustiin ve iniikemmel huccet Allah'md:lr. Eger 
0, dileseyd.i hepinizi birden hidayete kavu§tururdu.)) ayetinde peygam
beri (s.a.)ne §Oyle :buyurmaktadir: «Ey Muhammed, onlara de ki: (Hi
dayete erdiroiklerinin hidayetinde ve sap1tt1rdlklanmn saplttmlma
smda) iistiin ve miikemmel huccet (en miikemmel ve tam hikmet) 
A!l8.h'md1r. Eger 0, dileseydi hepinizi · birden hidayete kavu§tururdu.)) 
Bunlarm hepsi Allah'm kudreti, dilemesi ve ihtiyan iledir. Bununla 
birlikte 0, inananlaroan ho§nud olur ve 'katirleri sevmez. Nitekim Al
lah Teala ~ka ayetlerde de §6yle buyurmaktad1r: «~ayet Allah dile
seydi; onlan hidayet iizerinde birle§tirirdi.» (En'am, 35), «Eger Rab
bm d:ileseydi; yeryiiziindeki insanlarm hepsi iman ederlertli.» (Yftnus, 
99), «·Rabbm dileseydi; biitiin insanlan tek bir iimmet yapard1. Onlar 
ise hala aynhktad1rlar. Esasen onlan, bunun i~in yaratmi§tlr. Rabbi
nm rahmet ettikleri miistesnad1r. · Bununla beraber Rabb1mn §U sozii 
de taJmamen yerine gelmi§tir : ~iiphesiz ki · Ben; cehennemi hep insan 
ve cin ile dolduracag1m.» (Hud, 118-119). Dahhak der ki : Allah'a is
yan eden kimsenin hi\!ibir delili yoktur. Kullanna kar§I en miikemmel 
deli! Allah'md1r. 

AHah Teala buyuruyor ki : <(De ki : 'Muhakkak Allah, .§WlU haram 
klld1 diye, bildigini s6yleyecek §ahidlerinizi getirin.n Halbuki bunlar; 
,gizin kendiliginizden haram klld1klanmzd1r. Ve Allah'a kar§I atrm§ ol-

En'l 

du( 
rab 
hal 
Ian 
(0' 

ch~ 
an 
lll~ 

tiil 
m2 

ak 

g6r1 
ru 

es..f 
mu 
ki: 
aye 
hih 
de 
nal: 

ibn 



En'am, 148-150) HADiSU:RLE KUR'AN-I KERlM TEFSIR1 2859 

dugunuz iftiralard1r. «Eger o'nlar §ahidlik ederlerse; sen de onlarla be
raber olup da tasdik etme.» Zira onlar ·§ahidlik etseler 'bile, bu, her
halde yaland1r. <<Ayetlerimizi yalanlayanlann ve ahirete inanmayan- · 
lann heveslerine uyma. Onlar Ra,blanna ba§kalanru denk tutmakla 
(O'na §irk kO§uyorlar) .» · 

151 - De ki: Gelin, Rabbin1z1n size neleri haram IW..: 
digJ.n1 ben soyleyeyim; O'na hic;bir ~eyi ortak ko~may1n, 
anaya-babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla c;ocuklan
.niZI oldiirmeyin. Sizin de onlann da nzk1n1 veren Biziz. Ko
tiiliigiin gizlisine de, a<;Igma da . yakla~maym. Hak ile ol
madikc;a, Allah'1n haram klld1g1 bir cana k1ymay1n. i~te 
akhniZl b~1n1za alas1n1z diye size bunlan emretti. . 

RabbimZin Size Haram Kilc:hgJ. ~eyler 

Davud el-Evdi'nin §a',bi kanahyla.. . ibn Mes'ud'dan rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir: Kim, Allah Rasulii (s.a.)niin iizerinde miih
ru bulunan sayfaslru okumak isterse §U ayetleri okusun: «De ki: Ge
lin, Rabbm1zm size neleri haram k1ld1gmi ben 80yleyeyim; O'na hi«;
bir §eyi ortak kO§maym.:. i§te sakmas1mz diye size bunlan emretti.» 

Hakim Miistedrek'inde der ki: Bize Merv'de Bekr ibn Muhammed 
es-Sayrafi'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, En'am suresinde 
muhkem ayetler vardlr. Bunlar kitabm ashd1rlar, demi§ ve sonra : <<De 
ki: Gelin, Rabbm1zm size neleri haram k1ld1g-tm ben soyleyeyim ... » 
ayetlerini okumU§tur. Hadisi rivayetten sonra Hakim, isnadmm sa
hih oldugunu, Buhari ile Miislim'in tahric etmediklerini soyler. Ben 
de derim ki: Bu hadisi Ziibeyr ve Kays ibn er-Rebi', Ebu ishak ka
nahyla ... ibn Abbas'tan rivayet etm~lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

Yine Hakim, Miistedrek'inde Yezid ibn Harun kanahyla ... Ubade 
ibn Samit'ten rivayet ediyor ki; Allah Rasulii (s.a.) : HaJ1giniz bana 
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§U ii~ §ey iizerine biat eder? buyurmu§ ve : ((De id: Gelin, Rabbrmzm 
size neleri haram klldigmi ben soyleyeyim ... )) ayetlerini sonuna kadar 
okumu§tur. Daha sonra da §Oyle buyurmu§tur : Kim bu biatma vefa 
g()sterirse; onun miikafat1 ·AUah'a aittir. Kim de bunlardan bir §ey 
eksiltl.rse; Allah Teala ona diinyada iken bir §ey verirse bu, onun i~in 
bir ceza olur. Kimi de ahirete b1rak1rsa, i§te onun i§i Allah'a lkalmi§
tir: Dilerse azab eder, dilerse bagl§lar. Hakim, bu hadisin de isnadl
mn sahih oldugunu, fakat Buhari lie Miislim'in tar..ric etmediklerini 
.sOyler. Ancak Buhari ile Muslim, Ziihri kanallyla... Uoode'den rivayet 
edilen : Allah' a hi~bir §eyle §irk kO§mamak iizere bana biat ediniz ... 
hadisin'de birle§~lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

Ayetin tefsirine gelince : Allah Terua, peygamberl ve Rasulii Mu
hammed' (s.a.) e hitab ile §oyle buyurmaktadir : Ey Muhammed, Al
lah'tan ba;§kasma tapman, Allah'm kendilerine verdigi nz1klan haram 
kllan, c;ocuklarm1 oldiiren o mii§riklere soyle : Onlarm biitiin.bu yaptlk
lari, ken4i g(}rii§leri ile ve §eyvanlann onlan aldatmasiyla olmU§tur. On
lara ooyle: Gelin (zan, iftira ve yalan olarak degil, gerc;ek olarak, .AJlah 
tarafmdan bir vahiy ve emir olarak) , Ra'bbimzm size nelE~ri haram klldl
gim ben ooyleyeyim. (Size anlat1p haber vereyim.) : O'na hic;bir §eyi 
ortak kO§maym ... )) 

Buhari ve Miislim'de Ebu Zerr (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste 
Allah RasuHi : Cibril bana geldi ve, iimmetimden her kim ki Allah'a 
hi9bir §eyle §irk kO§maks1zm oliirse; cennete girecektir, diye miijde 
verdi, buyurdular. Ben : Zina edip hlrs1zh'k yapsa da m1? diye sordum. 
Zina edip h1rs1zhk yapsa da, buyui'dular. Ben : Zina edip h1rs1zhk yapsa 
da rm? dedim. Zina edip hlrs1zhk yapsa da, buyurdular. Ben : Zina edip 
hlrsizhlk yapsa da rm? dedim. Zina edip hlrsizli'k yapsa ve i~i i~e de, 
buyurdular. Rivayetlerin baz1smda, Allah RasUlii (s.a.) ne bu sorulan 
soramn Ebu Zerr oldugu belirtilmi§tir ki, bunlarm iic;iinciisiinde Hz. 
Peygamber (s.a.) : Ebu Zerr'in burnu yere siirtiilse de, buyurmu§lardir. 
Ebu Zerr hadisin tamammdan sonra : E'bu Zerr'in burnu yere siirtiilse 
de, dermi§. · 

Baz1 miisned ve Siinen'lerde Ebu Zerr'den rivayet edilen bir hadiste 
Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§lardu': 

(!u ~~ ~;~~=-'·ftc: .. ~l~~ ~ ;~ ::..-:l(:; r;' ~~ ~ . ~~~ \'; 
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Allah Teala buyuruyor ki: Ey Ademoglu; sen Bana dua erup Ben
den umdugun siirece seriden olan §eyleri (giinahlan) bagi§lanm da hi<; 
ald1rmam. Ey ·ademoglu §ayet giinahlann gokyiiziinii kaplasa, sonra 
benden ba~§lanma dilesen, seni bagi§lanm da hi<; ald1rmam. Ey adem
oglu §ayet 'bana diinya dolusu giinahlarla gelsen, sonra bana §irk ko§
mann~ olarak Ula§San, ben de sana diinya dolusu magfiret ile gelirim. 
Kur'an-1 Kerim'de bu hadise §ahid olmak iizere Allah Teala ~yle bu
yurmaktadir: ((Allah ikendisine ortak ko§may1 bagi§lamaz. Bundan 

· ba§kasm1 diledigine ba~§lar.» (Nisa, 48). Miislim'in Sahih'inde ibn 
Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadiste : 

~\ ~; ~ ~~, ~ ;4 y C,t: ;;J 
Allah'a hic;bir §eyle ortak ko§maksiZ1n olen kimse cennete girer, bu

yurulmu~tur . . Bu husustaki ayetler ve hadisler pek <;dktur. 
i·bn Merduyeh'in Ubade ve Ebu'd-Derda'dan rivayet ettigi bir ha

diste ~yle buyurulur: 

. .~· .. ' [ ,.?•'' ,.,.~~·-,,., .... ,:. <·' ... 
fr,JI r""'-'1 ~v-'J'~~~,\frY 

Parc;a par<;a kesilseniz veya as1lsaruz, veya yakllsamz bile Allarh'a 
hiQbir §eyi ortak kO§maym. ibn Ebu Hatim der ki: Bize Muhammed 
i.bn Avf el-Himsi'nin ... Ubade ibn Samit'den rivayetine gore; o, ~yle 
derni§tir: Allah RasUlii (s.a.) bize, yedi haslet tavsiye etti: Yakilsaniz, 
par~ parc;a kesilseniz ve as1Isaruz bile Allah'a hic;bir §eyle ortak kO§
maym, buyurdu. 

Allah Teala: ((Anaya, babaya iyilik edin.» buyurmaktadir ki; size 
tavsiyede bulunup, ana..:ba;baya iyilik yapmamz1 emretrni§tir. Nitekim 
ba§ka bir ayette de §Oyle buyurur : «'Rahbm buyurmu§tUr ki : Kendi
sinden ba~asma ibadet etmeyesiniz, ana ve babaya iyi davranasmiZ.» 
(isra, 23). Allah Teala birc;ok yerde, kendine itaat ile birlikte ana-ba
baya iyiligi de emretrni§tir .. Nitekim : ((Bana ve ana-ba;bana §iikret. 
DOnii§ ancak Banad1r. ~ayet onlar, seni korii koriine Bana §irk kO§man 
ic;in zorlarlarsa; onlara itaat etme. Ve diinya i§lerinde onlarla iyi ge
<;in. Bana donenlerin yoluna uy. Soma donii§iiniiz yine Banad!r. Q · 
zaman Ben size, yapbklanmz1 bildiririm.» (Lukman, 14- 15) buyurmak 
suretiyle, onlara iyiligi emretmi§tir. ~ayet onlar, rnii§rlk dahi olsalar 
bu onlara aittir. Allah Teala ha§ka bir ayette de §oyle buyurur : ((Hani, 



L 
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israilogullanndan; Allah'tan b~kasma. ibadet etmeyin; ana-babaya ... 
iyilik yapm, diye sOZ almi§tlk.» (Bakara, 83). Bu hus\lstaki ayetler pek 
~oktur. Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud'dan rivayete gore, o §oyle 
demi§tir. Allah RaSiHii (s.a.) ne; amellerin hangisi Allah'a daha se
vimlidir? diye sordum. Vaktinde ktlman namazdtr, buyurdular. Sonra 
hangisi? diye sordum. Ana-babaya iyiliktir, buyurdular. ibn Mes'ud 
der ki: Bunlan bana, Allah Rasulii (s.a.) haber veroi. Daha fazlasmi 
isteseydim, o da arttmrd1. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh kendi isnad1 
He Ebu'd-Derda ve Ubade ibn Samit'den rivayet ediyor ki; onlardan 
her biri §Oyle dem~tir : Dostum (s.a.) bana §Oyle vasiyyette bulundu : 
Ana-babana itaat et. Onlann lehine dU.nyadan feragat etmeni isteseler 
dahi bunu yap. Fakat bu iki hadisin de isnadmda. zaytfllk vard1r. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala : ((Fakirlik korkusuyla ~ocuklanruzt oldiirmeyin. Sizin 
de onlanh da nzkmi veren Biziz.n buyuruyor. Allah Teala babalara ve 
ecdada iyiligi emrettikten sonra, ~ocuklara ve torunlara iyiligi de he
men bunun pe§inden getirerek: ((Fakirlik korkusuyla ~ocuklarmizi ol
diirmeyin.» buyuruyor. Onlar (mii§rikler), §eytanlarm kendilerine gii
zel ve ho§ g(}stermesi He <;ocu'klanru oldiiriirlerdi. Utanma korkusuyla 
kizlan diri diri gomerler, fakirlige dii§me korkusuyla bazan da erkek 
~ocuklanru Oldiiriirlerdi. Bu sebepledir ki, Buhari ile Miislim'de Abdul
lah ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayet edilen bir hadiste ibn Mes'ud §6yle 
der : Ben : Ey Allah'm el~isi, hangi giinah en biiyiiktiir? diye sordum. 
Seni yaratmi§ oldugu halde Allah'a §irk ko§mandir, buyurdular. Sonra 
hangisi? diye sordum. Seninle beraber yiyecek korkusuyla ~ocugunu 
oldiirmendir, buyurdular. Sonra hangisi? diye . sordum. Allah Rasulii : 
Koffi§unun harunn ile zina etmendir, buyurup: <<Onlar ki, Allah'm 
yarunda ba§ka bir tannya tap1p yalvarmazlar. Allah'm haram klldtgl 
cana haksiz yere ktymazlar, zina etmezler.1l (Furkan, 68) ayetini okudu. 
Ayet-i kerime'deki ( ~)l.l ) kelimesini, ibn Abbas, Katade ve Siiddi; 
fakirlik olarak a~Iklamt§lardir. Yani boylece anlam: Meydana gelml~ 
olan fakirliginizden dolayt onlan oldiirmeyiniz, §eklindedir. Allah Tea
la isra suresinde de: ((Qocuklanmzl fakirlik korkusuyla oldiirmeyin.» 
buyurmaktachr. Yani ilerde fakirlik meydaria gelir korkusuyla ~ocuk
lanruzi oldiirmeyin, demektir. Bu sebepledir ki o ayette: <<Onlarm da 
sizin de nzktruzi veren Biziz.n buyurulup ~ocuklann nzk1 ile ba§lanmt§
tlr. BOylece anlam §oyle olacaktir: Onlar sebebiyle fakir dii§eceginiz
den korkmaymtz. Onlann nzki, Allah iizerinedir. Bu ayette ise, mey
dana gelmi§ bir fakirlik saz konusu oldugu i~in ((Si.zin de onlann da nz
ktm veren Biziz.n buyurmu§tur. Burada onemli olan budur. En dogru
sunu Allah bilir. 
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Allah Teala'run: «Kottilugiin gizlisine de ac;1gma da yakla§maym.11 
sozu : «De ki : Rabb1m, ac;Igiyla gizlisiyle tum hayfunzhklari, gunah1, 
Allah'a §irk kO§mamzi ve Allah'a kar§I bilmedigmiz §eyleri soylemenizi 
haram kilrm§tlr.)) (A'rat, 33) ayeti gibidir. Bunun tefsiri daha once 
«Gunahm a<;1gm1 da, gizlisini de blrakm.1> (En'am, 120) ayetinde ge<;
mi§ti. Buhari ve Miislim'de ibn Mes'ud (r.a.) dan rivayet edildigine gO
re; Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur : 

Allah'tan daha k1skan<; hi<; kimse yoktur. Bunun i<;in kottilugun 
gizlisini de, a<;1gm1 da haram kilmi§tlr. Abdtilmelik ibn Umeyr'in ... 
Sa'd ibn Ubade'den rivayetinde; o, §6yle demi§tir: Bir ki§iyi kadm
larla 'birlikte gorseydim, hi<; ac1maksizm k1h<;la ona vururdum (onu 
k1h<;la oldururdum). Bu, Allah Rasulu (s.a.) ne ula§mca §6yle· buyur
dular: Sa'd'm kiSkan<;hgma rm §a§Iyorsunuz! Allah'a yemin ederim 
ki ben; Sa'd'dan daha k1skanc1m. Allah Teala 'benden daha da kis
kan<;tlr. Bu sebepledir ki; kottiliigun a<;1gm1 da, gizlisini de haram 
kilmi§tlr. Hadisi, Buhari ve Miislim tahric etmi§lerdir. Ebu'l-A'la'run 
Ebu Salih kanahyla Ebu Hureyre'den rivayetine gore : Ey Allah'm 
el<;isi, biz k1skan<;hk yap1yoruz, denildiginde Allah Rasulii §oyle bu
yurdular: Allah'a yemin ederim ki; ben de k1skanc1m. Allah ise ben
den daha kiSkanc;tir. Bu k1skan<;hgmdand1r ki, kottiliikleri" yasaklami§
tir. Hadisi ibn Merduyeh rivayet ederken, Kutiib-i Sitte sahiblerinden 
hi<;birisi tahric etmemi§tir. Ancak Tirmizi'nin §artlarma uygundur. 
Tirmizi bu isnad ile §U hadisi rivayet etmi§tir: Ummetimin omurleri 
altml§ ile yetmi§ aras1d1r. 

Allah Teala : ((Hak ile olmad1k<;a Allah'm haram k1H:hg1 bir cana 
k1ymaym.» buyuruyor. Bu ifade; Allah Teala'run te'kidle yasaklad1g1 
ifadelerdendir. Aksi takdirde zaten maksad, a<;1~ ve gizlisiyle kotiiluk
lerden yasaklama ·belirtilirken zikredilmi§ti. Buhari ve Miislim'de ibn 
Mes'ud (r.a.) dan rivayete gore; Allah RasUlu (s.a.), §oyle buyurmu§
lardlr: §u uc;ten biri ile olmas1 dl§mda; Allruh'tan ba§ka ilah olmadigl
na, benim Allah'm el<;isi olduguma §ehadet eden miisluman ki§inin kam 
helal degildir : Zina eden evli, bir can kar§Ihgi olan can ve dinini terke
derek cemaatten aynlan. 

Miislim'in lafzma gore ise hadisin ba§ k1Sm1 §6yledir : Kendisinden 
ba§ka ilah olmayan (Allah'a) yemin ederim ki; musluman bir adamm 
kam helal olmaz ... A'me§ der ki: Bu hadisi ibrahim'e na:klettim. 0 da 
bana Esved kanahyla Hz. Ai§e'den bu hadisin bir benzerini rivayet etti. 
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Ebu Davud ve Nesei, Hz. Ai§e (R. Anha) den rivayet ediyorlar ki; 
Ai'lah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmu§tur . 

. ~, .. ,:;:: ~ ~Ji j;.~ _, (.-~ ~ ;Jj JCca,;. ~)l: ~~~·~! ~ "\S;\ ;; ~'i 
, . ... - . . ,... .... , , ., 

l:}u ii~ hasletten biri mukabili olmas1 dt§mda, miisliiman bir ki§i
nin karu helal olmaz : Evli ( oldugu hal de) zina eden recmedilir. Bir 
adam1 kasden Oldiiren, Oidiiriiliir. islam'dan ~1k1p Allah ve Rasulii ile 
h~beden Oldiiriiliir veya as1hr veya oradan siiriiliir. Hadisin lafz1 
Nesei'nindir. 

Mii'minlerin emiri Osman ibn Affan (r.a.) dan rivayet edildigine 
gore; o, muhasara altmda iken §oyle demi§tir : Allah Rasillii (s.a.) nii 
§Oyle buyururken ~ittim: Miisliiman bir ki§inin karu, ancaik §U ii~ 

§eyden biri ka.r§Illgtnda helaldir: Mi.isliiman olduktan sonra kafir ol
mak, evlendikten sonra zina etmek, bir can kar§Illgi olmaks1zm bir can1 
oldiirmek. Allah'a yemin ederim ki, ne cahiliye devrinde ve ne de is
lam'da iken zina yapmad1m. Allah bana hidayet bah§ettikten sonra, bu 
dinime kar§Illk bir bedel temenni etmeclirit. Bir nefsi de oldiirmedim. 
Beni neye kar§Ihk oldiireceksiniz? Hadisi imam Ahmed, Tirmizi, Nesei 
ve ibn Mace rivayet etmi§ler; Tirmizi, hadisin hasen oldugunu soyle~ 
mi§tir. 

Ehl-i harb olan ve kendisine eman verilmi§ olan zimminin oldiiriil
mesi hususunda, yasaklayiCI hadisler varid olmu§tUr. Nitekim Buhari, 
Al:x:lullah Ibn Amr'dan rivayet eder ki; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyur
mu§lardir: Kim ·bir zimmiyi oldi.iriirse; cermet kokusunu duyamaz. 
Halbuki onun kokusu, kirk yllhk mesateden duyulur. 'Ebu Hiireyre 
(r.a.) den rivayete gore; Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle buyurmU§lardir: 
Allah'm ve Rasilli.iniin zimmeti iizerinde olan bir zimmiyi oldiiren kim
se, Allah'm zimmetini bozmu§ olur. Bu ki§i cennet kakusunu duyamaz. 
Muhakkak ki onun kokusu; yetmi§ yilhk yoldan duyulur. Hadisi ibn 
Mace ve Tirmizi rivayet etmi§ler, Tirmizi; hasendir, sahihtir demi§tir. 

Allah Teala: ((li:§te iyice d~iinesiniz (Allah'm emrini ve yasagmi 
anlayasmiz) diye size bunlan emretti.» buyurmU§tur. 
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152 - Yetimin malma; erginlik ~agma gelinceye ka
dar o en guzel olan1ndan b~ka bir ~ekilde yakl~maym. 
Ol~uyu, tart1y1 da tam ve dogru yap1n. Biz kimseye, gucu
nlin yettigindl:m b~kas1m yuklemeyiz. Soylediginiz zaman 
da -akraba dahi olsa- adil olun. Allah'm ahdini de yeri
ne getirin. i~te iyice du~unesiniz diye size bunlan emretti. 

Yetim Malma El Uzatmaym 

ibn Abbas'tan rivayetle Ata ibn Saib der ki: Allah Teala: ((Yeti
min malma; er.ginlik gagma erinceye kadar o en .giizel olanmdan b~ka 
bir §ekilde yakla§maym.» Ve: ((Yetimlerin mallanru zulmen yiyenler .. . » 
(Nisa, 10) ayetlerini indirince; yanmda yetim bulunanlar, gidip yi
yecek ve igeceklerini yetimlerinkinden ay1rdllar. Yedmlerin yiyecek ve 
igeceklerinden artanlar; onlar yeyinceye veya bozuluncaya kadar ayn bi
rakihyordu. Bu, onlara zor geldi ve durumu Allah Rasulu (s.a.) ne anlat
tllar~ Bunun uzerine Allah Teala: ((Ve sana yetimlerden soruyorlar. 
·De ki : Onlar i\!in ISlahta bulunmak haYirhdlr. Eger kendileriyle birara
da ya§arsaruz, onlar sizin karde§lerinizdir.» (Bakara, 220) ayetini in
dirdi de yiyecek ve igece'klerini yetimlerinkiyle kan§tlrdllar. Hadisi Ehu 
Davud rivayet et:rrili}tir. 

((Erginlik ~agma erinceye kadar» ayeti hakkmda §a'bi, MAlik ve 
seleften birgoklan; balig oluncaya kadar, diye mana vermi§lerdir. Siiddi 
ise; otuz ya§ma ula§mcaya kadar, demi§tir. Kirk ya§ma, altrm§ ya§ma 
ula§mcaya kadar da denilmi§tir. Ancak bu g6rfr§lerin hepsi de maksad
dan uzaktlr. En dogrusunu A.llah bilir. 

((01giiyfr ve tart1y1 da tam ve dogru yapm.>> ayetinde Allah Teala, 
hem almada ve hem de vermede adaletli davramlmasm1 emre·tmekte
dir. Allah Teala, bu husU.Sta adaleti terkedenleri §6yle tehdid ediyor : 
((01\!iide ve tart1da hile yapanlarm vay haline. Onlar ki insanlardan 
bir §ey aldlklan zaman, kendileri, Ol~erek tam ahrlar. Ama onlara bir 
§ey olgiip tartarak verdikleri zaman, eksik tutarlar. Onlar kendilerinin 
diriltileceklerini sanm1yorlar m1? Buyuk bir giin i~in. Ki, insanlar o 
gun; alemlerin Rabbmm huzurunda duracaklar.>' (Mutaffifin, 1 - 6). 

Tefsir, C. VI F. 180 
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Allah Teala olcii ve tartlda eksiltme yapml§ ·olan bir iimmeti ·bu seheple 
hela:k: etmi§tir. Ebu !sa et-Tirmizi'nin el-Cami' isimli eserinde Hiiseyn 
ibn Kays, Ebu Ali er-Rahabi kanallyla .. . ibn Abbas'tan rivayet eder 
ki; Allah Rasulii, olcii ve tart1 ile ugra§anlar icin §6yle buyurmu§lardir: 
Siz, oyle bir ~ iistlendiniz ki; slzden once gecen iimmetler, bu yiizden 
helak olmu§tur. Tirmizi; bu hadisin, sadece Hiiseyn ibn Kays kanallyla 
merfu' olarak rivayetini bildiklerini, bu zatm ise zay1f oldugunu sayler. 
nu hadis aynca, sahih bir isnad ile ibn Abbas'tan mevkuf olarak riva
yet edil~tir. Ben de derim ki: ibn Merduyeh tefsir'inde ~iireyk kana
llyla .. . ibn Abbas'tan rivayet ediyor ki; Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu
yurdular: Ey efendiler toplulugu, Allah Teala sizi iki hasletle miijdele
mi§tir ki, bunlarla ge~mi§ nesiller heh1k olmu§tur. Bu iki haslet olcii 
ve tartldlr. 

Allah Teala : «Biz, kimseye giiciiniin yettiginden ba§kasm1 yiikle
meyiz.>> buyuruyor ~i; kim hakk1 yerine getirme ve alma hususunda 
~all§Ir ve biitiin giiciinii kulland1ktan sonra hata ederse; ·bunun bir 
mahzuru yoktur. ibn Merduyeh, Bak1yye kanallyla ... Said ibn el-Mii
seyyeb'den rivayet ediyor ki; Allah Rasulii (s.a.) ccOl\!iiyii ve tartiyi 
da tam ve dogru yapm. Biz kimseye, giiciiniin yettiginden ba§kasm1 
yiiklemeyiz.» ayeti hakkmda §Oyle buyurmu§lardlr : Kim, ol\!ii ve 
tarbda hakkl yerine getirirse; Allah Teala onun ol9ii ve tart1da dogru 
olmak husllsundaki niyetini bilir ve onu cezaJand1rmaz. i§te ((Guciiniin . 
yetmesi» kavlinin te'vili budur. Bu hadis mursel ve garibtir. 

Allah Teala'nm ccSoylediginiz zaman da -akraba dahi olsa- adil 
olun.» kavli; O'nun §U emri gibidir : «Ey iman edenler; Allah i9in ada
leti gozeten §ahidler olun.» (Maide, 8}. Nisa suresindeki ccEy iman eden, 
ler; kendiniz, ana-babamz ve yakmlanmz aleyhine de olsa Allah i~irt 

§Ahid olarak adaleti gozetin. ister zengin, istPr fakir olsun; orllan Al
lah'In korumas1 daha uygundur. AdiUetinizde heveslere uymayin. Eger 
dogru soylemekte dilinizi biikerseniz veya §ahidlikten yiiz 9evirirseniz; 
Allah, yapt1klanmzdan haberdardlr.» (Nisa, 135) ayeti de buna ben
zemektedir. Allah Teala; i~lerde, sozlerde yakma ve uzaga adaletli dav
ranmayi, her zaman ve her hal de herkese adaletli da vranmayi emret
mektedir. 

Allah Teala : <<Allah'm ahdil)i yerine getirin.» buyuruyor. ibn Cerir 
der ki : Allah'm size olan vasiyyetlerine (emirlerine) vefa gosteriniz. 
Buna vefa gostermek ise; size olan emir ve yasaklarmda O'na itaat 
etmeniz, kitab1 ve el9isinin sunneti ile amel etmenizdir. i§te, Allah'm 
ahdine vefa budur. 

cci§te, iyice dti§tinesiniz diye size bunlan emretti.» ayetinde Allah 
Teala <li§te, size tavsiye ettiklerimiz, emrettiklerimiz ve kesinle§tirdik-
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lerimiz bunlard1r. UmuJur ki, iyice dii§iiniirstiniiz. (Nasihat ahr ve bun
dan once yapagelmekte olduklanmzi birakirsimz.) » buyuruyor. 

153- Ve ~uphesiz ki bu;Benim dosdogru yolumdur. 
Ona hemen uyun. B~ka yollara uymay1n. ki; sonra sizi 
O'nun yolundan ay1nr. !~te, sakinas1n1z diye size bunlan 
emretti. 

Smit-1 Miistakim 

ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ((Ona hemen uyun. 
Bagka yollara uymaym ki; 8onra sizi O'nun yolunctan aytnr.», ((Dine 
bagh kahn ve onda tefrikaya dii§meyin.» (~ura, 13) ve Kur'an'daki 
benzer ayetler hakkmda §6yle der : Allah Teala inananlara cemaat 
olmay1 emretmekte, ihtilat ve ayrll1ktan men'etmektedir. Onlardan 6n
cekilerin sadece Allah'm dini hususundaki dii§manhklan ve miinaka
§alan yiiztinden helak olduklanm kendil~rine haber verme'ktedir. Bu 
soztin bir benzerini ,Miicahid ve bir~dklan da soylemi§tir. imam Ahmed 
ibn Hanbel der ki : Bize Esved ibn Amir'in ... Abdullah ibn Mes'ud'dan 
rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) eliyle yere bir 
~izgi ~izerek; i§te Allah'm dosdogru yolu budur, ·buyurdular. Bu ~izgi
nin sagma ve soluna ~izgi ~izip; i§te bu yollardan iizerinde bir §eytan 
bulunup ta ona ~ag:Irmayan hie; birisi yoktur, buyurdular ((Ve §iiphesiz 
ki bu; Benim dosdogru yolumdur. Ona hemen uyun. Ba§ka yollara 
uymaym ki; sonra sizi O'nun yolundan aytnr.» ayetini okudular. Hadisi 
Hakim de Asamm kanahyla ... Ebu Bekr ibn Ayya§'dan rivayet etmi§ 
ve sahih oldugunu, Buhari ile Miislim'in tahric etmediklerini soyle
mi§tir. Bu hadis aynea Kays kanahyla .. . ibn Mes'ud'dan merfU' olarak 
rivayet edilmi§tir. Bu hadisi Yezid ibn Harlin, Musedded; Nesei, Yahya 
ibn Habib ibn Arabi ve ibn Hibban kanahyla ... ibn Mes'ud'dan rivayet 
edeTler. ibn Cerir ise, Miisenna 'kanahyla ... Hammad ibn Zeyd'den ri-:
vayet etmi§tir. Hadisi ishak kanallyla Hammad ibn Zeyd'den bu §e
kilde rivayet eden Hakim; hadisin sahih oldugunu, Buhari ile Miis
lim'in tahric etmediklerini sayler. Yine bu hadisi Nesei ve Hakim, Ah
med ibn Abdullah ibn Yfmus kanahyla.. . Abdullah ibn Mes'ud'dan 
merfu' olarak rivayet ederler. Ebu Bekr ibn Merduyeh de hadisi Yahya 
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el-Hamani kanahyla ... Ebu Zerr'den rivayet etmi§tir. Hakim, ibu hadisin 
iki kanaldan rivayetinin sahi'h oldugunu soyle~.Ur. Herhalde bu ha
dis -As1m ibn Ebu'n-Necud kanallyla ... .ibn Mes'ud'dan rivayetle mev
cud olsa gerektir. En dogrusunu Allah bilir. Hakim der ki: i'timad 
edilemeyecek bir yoldan ve ~a'bi kanahyla Cabir'den rivayet edilen 
bir hadis te bu hadise §ehadet etmektedir. Hakim; 'bu ooziiyle, imam 
Ahmed'in rivayet ettigi §U hadise i§aret etmektedir : imam Ahmed 
ve Abq ibn Humeyd -Laf1z imam Ahmed'iridir- derler ki : Bize Ab
qullah ibn Muhammed'in ... C3.:bir'den rivayetine gore; o, §5yle demi§
tir: Biz, Hz. Peygamber (s.a.) in yamnda oturuyorduk. Onlerine §Oyle 
bir \!izgi \!izip, i.§te ·bu, Allah'm yoludur, buyurdular. Bunun sagma ve 
soluna iki§er ~izgi .;izip; i§te bunlar §eytamn yoludur, buyurup ellerini 
ortadaJti .;izginin iizerine koydular. Sonra «Ve §iiphesiz ki bu; Benim 
dosdogru yolumdur. Ona hemen uyun. Ba§ka yollara uymaym ki; son
ra sizi O'nun yolundan aymr. · i§te, sakmasm1z diye size bunlan em
retti.n ayetini okudular. Hadisi ibn Mace, Siinen'inin «Kita:b'iis-Siinne» 
ooliiniiinde Bezzar kanallyla ... Ebu Halid el-Ahmer'den rivayet etmi§
tir. Ben de derim ki: HMrz ibn Merduyeh iki tarikten ve Ebu Said el
K:indi kanahyla ... Cabir'den. rivayet ediyor ki; o, §tiyle denll§tir : Allah 
RasUlii (s.a.), bir .;izgi .;izdiler. Bunun sagma ve soluna da birer ~izgi 
~izip ·enerini ortadaki gizginin iizerine koydular ve : «Ve §iiphesiz ki 
bu; Benim dosdogru yolumdur. Ona hemen uyun.» ayetini okudular. 
Ancak· bu hususta mu'temed olan, merfu' olmasmda ihtilaf olnlaJk:la bir
likte ibn Mes'ud'un hadisigir. Bu hadis ondan mevkuf olarak da riva
yet edilmi§tir. 

ibn Cerir der ki : Bize Muhammed ibn Abd'iil-A'la'nm ... Eban'dan 
rivayetine gore; bir adam ibn Mes'ud'a; S1rat-1 MU.stakim nedir? diye 
sordu. 0, §oyle kar§1llk verdi: Muhammed (s.a.) bizi, onun ba§mda b1-
rakml§t1r. Onun obiir ucu cennettedir. Sagmda ve solunda yollar var
dlr. Buralarda, g~enleri oralara gag1ran ki§iler vard1r. Kim 'bu yollara 
girerse yolu cehenneme vanr. S1rat-1 miistakim'e giren ki§iyse onunla 
cennete ul8.§1r. Bu s<:izlerinden sonra ibn Mes'ud: «Ve §iiphesiz ki bu; 
Beitim dosdogru yolumdur. Ona hemen uyun. Ba§ka yollara uymaym 
lki; sonra sizi O'nun yolundan aymr ... » ayetini okudu. 

( ........................ ) 
imam Ahmed der ki: Bize Hasan ibn Siivar Ebu'l-A'h\'mn ... Niivas 

ibn Sim'an'dan rivayetine gore, Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdular: 
Allah Teala, Srrat-1 Miistakim'e bir misal vermi§tir. Onun iki yammda, 
aglk kapilarr bulunan iki sur (kale) vardrr. Kapilarm 'iizerinde sallve• 
rilmi§ perdeler vardrr. Srrat-1 Miistakim'in kapiSmda 'bir davet~i §Oyle 
demektedir: .Ey insanlar, S1rat-1 Miistakim'e topluca girin, dagllmaym. 
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Srrat-1 Miistakim'in ortasmda da bir davet~i vanilr. !nsan obiir kap1-
lardan 'birini ~mak istediginde: Yaz1klar olsun sana, onu ac;ma. ~ayet 
onu ~acak olursan helak olursun, der. S1rat-1 Miistakim, !:siam'd1r. 
:IDti sfu, Allah'm hadleridir. Ac;1k kapllar, Allah'm har8.mland1r. S1rat-1 · 
Miistakim':in ba§mdaki davetc;i, Allah'm Kita:blChr. S1rat-1 Miistakim'in 
orta.smdaki davetc;i ise, her miisliimarun kalbinde bulunan Allah'H?
vaizidir. (nasihatc;isidir.) Hadisi Tirmizi ve Nesei, Ali Ibn Hicr -Nesei, 
Amr ibn O.Sman'1 da ekler--::- ·kanallyla .. . Niiv~ ibn Sim'an'dan rivayet 
etmt§ler, Tirmizi hadisin hasen, ga.rib oldugunu .sOylemi§tir. 

Allah Teala «Ona hemeil uyun, ba§ka yollara uymaym.» ayetinde; 
kendi yolunu tekil olarak zikretmi§tir. Zira. hak birdir. Dagm1k olmas1 
ve birc;ok §Ubeleri bulunmas1 sebebiyle ise diger yollan c;ogul olarak zik~ 
retmi§tir. Nitekim ba§lka bir ayette .<Joyle buyurur : ((Allah, inananla
nn dostudur. Onlan karanllktan aydmhga c;1kar1r. Kiifredenlerin dost
lan ise, Tagut'tur. Onlan, aydmllktan karanllklara c;1kanr. I§te onlar, 
ate§ yaramd1rlar. Onlar, orada temelli kalaca:klard1r.» (Bakara, 257) . 

ibn Ebu-Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Sman el-Vasiti'nin ... Ubade 
ibn Samit'ten rivayetine gore; Allah Rasillii (s.a.) : llanginiz §U iic; 
ayet iizerine benimle 'biatl~ir? buyurup iic; ayetin sonuna kadar (fDe 
ki: Gelin, Rabb1ruzm size neleri haram klld1grm 'ben soyleyeyim ... » 
ayetlerini okumu§lar ve §oyle buyurmU§lard1r : Kim 'bunlara vefa ·goo- . 
terirse; onun ecri Allah'ad1r. Kim bunlardan bir §ey eksiltir de Allah 
diinyada iken onu yalkalarsa bu; onun cezas1 olur. Kimi de ahirete b1ra
klrsa; onun i§i Allah'a aittir. Dilerse cezalandmr, dilerse ba~§lar. 

154 - Sonra Biz Musa'ya bir butun halinde, her ~~yi 
apa<;Ik gostermek, hidayet Ve rahmet olmak uzere 0 kitab1 
verdik: Belki Rablanna kavu~acaklarma artlk inan1rlar. 

155 - i~te ~u da indirdigimiz kitabdlr, mubarektir .. 
Oyleyse ona uyun ve sakn'un ki merhamet olunas1n1z. 
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Hz. Musa'ya Verilen Kitab 

Allah Teala burada, «Ve §iiphesiz ki bu; Benim dosdogru yolumdur. 
Ona hemen uyun.» ayeti ile Kur'an'a i§aret ettikten sonra: «Bonra 
Biz. Musa'ya o kitalbt verdik.» buyurmak suretiyle, Tevrat'I ve Tevrat'm 
gonderildigi Hz. Musa'yt i§aret ediyor. Allah Teala c;ok yerde Kur'an 
ve Tevrat'1 birlikte zikretmi§tir: «Daha once de rehber ve rahmet ola
rak Musa'run kitahi (vardi). Bu ise ... Arab lisamyla indirilmi§ dogru
laYJCI bir kitabdlr.» (Ahkat, 12), «De ki : Musa'nm insanlara bir nur 
ve hidayet olmak iizere getirdlgi ve sizin de par<;a parc;a kag1tlar haline 
koyup a<;Ikladigimz, c;ogunu da gizlediginiz o kitabi kim indirdi? ... » 
(En1am, 91), «i§te §U da indirdigimiz kita·bdir, mii'barektir ... » All'ah 
Teala mii§riklerden soz ederek te, §oyle buyurmaktadir : «Ama onlara 
kattrmzdan ge~ek gelince : Mt1sa'ya verilenler gibi ona da verUmeli 
degil miydi? derler. Daha once Musa'ya verileni de inkar etmemi§ler 
miydi? Birbirine destek olan iki biiyiicii, demi§lerdi. Biz, hepsini inkar 

. edenleriz, demi§lerdi.» (Kasas, 48). Cinlerden haber vererek de §Oyle 
buyurur : c<Ve demi§lerdi ki : Ey kavmimiz. Dogrusu biz, MU.sa'dan 
sonra indirilen ve kendinden oncekileri dogrulayan, ha.kka ve dosdogru 
yola ileten ·bir kitab dinledik.» (Ahkat, 30). 

·Allah Teala : «Bir biitiin halinde, her §eyi apac;tk gostermek iizeren 
buyuruyor. Ona indirdigimiz kitabi tam, kamil ve onun §erlatmda ge
rek duyulan her §eyi i<;erir 'bic;imde ona verdik. Nitekim Allah Tea.Ia 
ba§ka 'bir ayette §oyle buyurmaktadtr: «Biz ona levhalarda her §eyden 
bir ogiit yazdlk ... » (A'rat, 145). 

Allah Teala : <<ihsan sahibi olanan buyurmaktadir ki bu; onun 
ameldeki iyiligi ile Bizim emirlerimize ve taatim1za uymasmm bir kar
§lli~dir. Allah Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktadir: «1yiligm 
kar§Ihgt, iyilikten ba§ka bir §ey midir?» (Rahman, 60), «Hani ibra
him'i, Rabbi bir taktm kelimelerle imtihan etmi§ti de, o da ·bunlan ta
mamlaymca Allah : Ben seni insanlar iizerine imam (rehber) ktlaca
gim, demi§ti.n (Bakara, 124), <<ic;lerinden de sabrettikleri zaman, em
rinizle dogru yola gotiirecek k1lavuzlar ta'yin ettik. Ve onlar, ayetleri
mizi c;ok iyi biliyorlardt.» (Secde, 24). 

Ebu Ca'fer er-Razi'nm Rebi' ibn Enes'den rivayetine gore; o, 
<<Sonra biz Musa'ya bir biitiin halinde o kitab1 verdik.>> ayeti hakkmda 

. §Oyle demi§tir: 0, Allah'm kendisine verdiklerinde ihsan sahibidir. Ka
tade ise §6yle der: Kim diinyada ihsan ederse, ahirette kendisi i<;in (ih
san) tamamlamr. ibn Cerir soziin takdirini §oyle yapmaktadtr: Sonra 
biz Musa'ya kitabt onun ihsamm tamamlamak iizere verdik. _o, bu 
a<;tklamast ile ayetteki (. ~I ) kelimesini masdariyye yapmaktadtr. 
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Digerleri ise, burada bu kelimenin ( v,..ll{ '} anlammda oldugunu soy
lerler. ibn Cerir der ki : ibn Mes'ud'dan nakledildigine go.z:e; o, ayeti 
( IY-->1 0:!~~~ \..I,.;; ) <rihsanda bulunanlara tamamlamak iizere)) 
§eklinde okurmu§. ibn Ebu Necih'in Miica.hid'den rivayetine gore; o, 
«'ihsanda bulunana tamamlamak iizere)) ayeti hakkmda §6yle demi§
tir : inananlar ve ihsanda bulunanlar iizerine Ebu Ubeyde de boyle soy-

• I 

lemi§tir. Begavi der ki: Ihsan sahibi olanlar; peygamberler ve inanan-
lardlr. Yani Hz. Mt1sa'mn onlara iistiinliigiinii bize goste,rmi§tir. 

Ben de derim ki : Allah Teala : «Buyurdu ki : Ey Musa, risalet ve 
kelam1mla sent insanlar arasmdan se\!tim .. . )) (A'raf, 144) buyurmu§tur. 
Anca'k bu ifade; Allah'm Hz. Musa'yi, peygamberlerin sonunGusu Mu
hammed (s.a.) ve ibrahim Halil (a.s.) iizerine se<;mi§ olmasm1 gerek
tirmez. ibn Cerir der ki: Ebu Amr ibn el-Ala'nm Yahya ibn Ya'mer'den 
rivayetine gore; o, ayetteki ( v-1 ) kelimesini merfu' olarak ve 
( v-1 ,a .s.lll ~ ) te'vili ile okurmu§. Ancak bu k1raetin Arap dili ba
kumndan dogru bir a~1klamas1 varsa da, cevaz verilecek bir . k1raet de
gildir. ibn Cerir ve Begavi'nin naklettiklerine gore; bu ayetin anlami
mn; Allah'm kendisine olan ihsanlanm artlrmaik ve tamamlamak iize
re .. . §e'klinde oldugu soylenilmi§tir. Birinci a~1klama ile humin arasm
da bir <;eli§ki sozkonusu degildir. Ve ac;1kladiglm1z glbi i.bn Cerir, bu iki 
ay1klamay1 te'lif etmi§tir. Hamd Allah'a mahsustur. 

, Allah Teala'mn: «Her §eyi apa<;1k gostermek, hidayet ve rahmet 
olmak iizere )) kavli Allah 'm ona indirmi§ oldugu kitab1 ovmesidir. «Bel- : 
ki Rablanna kavu§acaklanna inamrlar. i§te §U da indirdigimiz kitab
dlr, mlibarektir. Oyleyse ona uyun ve sakmm ki, merhamet olunasmiZ. )J 
ayetinde Kur'an'a uymaya davet edilmektedir. Kur'an'a uyup onunla 
arne! edenler, diinya Ve ahirette bereketle Vaslflandml~ktadlrlar. 
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157 - Veya demeyesiniz ki : Bize de o kitab indiril
seydi, muhakkak ki onlardan daha fazla hidayete ererdik. 
i~te size Rabb1n1zdan apa~ak huccet, h,idayet ve rahmet 
gelmi~tir. Artlk Allah'1n ayetlerini yalanlayandan ve on
lardan YUZ9evirenden daha zalim kimdir? Biz, ayetlerimiz- . 
den YUZ9evirenleri bu yu"Zden azabln kotusuyle cezalan
dlracaglZ. 

ibn Cerir der ki : Bu ayetin anlann §oyledir : Bu, oyle bir kitaibdlr 
ki «Bizden once kitab, yalruz iki topluluga indi.n demeyeslniz diye biz 
onu indirdik. Yani boylece onlann ma'zeretleri kalmayacakt1r. Nitekim 
ba§ka bir ayepte Allah Teala §oyle buyurmakta<hr: «Yaptlklanndan 
oturii ba§lanna_ bir mu.Sibet geldigi zaman : Rabbrm1z, bize bir peygam
ber gonderseydin de ayetlerine uysak . ve mu'minlerden olsak olmaz 
nnyd1? derler.» (Kasas, 47). 

ibn AbbaS'tan rivayetle Ali ibn Ebu filha, «Bizden once yalruz 
iki topluluga» ayetinde kasdedilenlerin; Yahudi ve H1ristiyanlar· ol
dugunu soylemi§tir. Mucahid, Suddi, Katade ve bir~oklan da boyle de
~lerdir. Allah Teala onlarm : «Bizim ise onlannkinden hi~ habe
rimiz yok.>> dediklerini bildiriyor. Yani, biz onlann soylediklerini anla
miyoruz. Zira onlar, bizini dilirnizi konu§muyorlar. Bununla birlikte 
biz, onlarm bulunduklan durumdan habersiziz. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Veya demeyesiniz ki: Bize de o kitab 
indirilseydi, muhakkak ki ortlardan daha fazla hidayete ererdik.>> Sizin 
bOyle demek i~in hi~bir gerek~e ve deliliniz kalmasm diye, size bu kita~bl 
indirdik: «Bize de o kitab indirilseydi, muhakkak ki onlara verilenler 
husftsunda onlardan daha fazla hidayete ererdik.n Bu sebepledir ki, 
·burada: «i§te size Rabbllllzdan apa~Ik huccet, hidayet ve rahmet gel
mi§tir.» buyurulmaktadir. Allah Teala'dan Arap asllll bir peygamber 

-olan Muhammed (a.s.) in diliyle size Kur'an-1 Azim gelmi§tir. Onda 
helal ve haramm a~Iklamas1 vard1r. Kalblere hidayet, ona uyan ve ar

. dmca giden kullan i~in Allah'm rahmeti vard1r: 

«Artik Allah'm ayetlerini yalanlayanlardan ve onlardan yi.iz ~evi-:
rendeil daha zalim ·kimdir?» Allah Rasillu'ntin getirdiginden faydalan
mayan, ona gonderilene uymayan, ondan ba§kasrm terketmeyerek Al
lah'm ayetlerine uymaktan yuz~evirenden daha z8.lim kimdir? Suddi; 
bu ayete, insanlan c;evir,en ve bundan allkoyandan daha zalim kimdir? 
§eklincie mana verir. i.bn Aqbas, Mucahid ve Katade ayetteki ( ,j.lJJ 

~ ) klsmrm, ondan yUz~eviren olarak tefsir et~lerdir. Fakat bu-
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-
_-rada Siiddi'nin sozii daha kuvvetlidir. Zira Allah Teala, «Artlk Allah'm 

ayetlerini yalanlaya.nlardan ve onlardan yiiz~evirenden daha zaUm 
-kimdir?» buyurmaktadir. Nitekim bu surenin ba§mda : «Onlar hem 
bundan vazg~meye ~all§Irlar, hem de kendileri uzakla§Irlar. Onlar sa
decE: kendilerini helake siiriiklerler.» (En'am, 26) buyurrnu§, ba§ka bir 
ayette ise ((Kiifredip Allah yolundan allkoyanlara, bozgunculuk yap
tlklarmdan dolay1 azab iistiine azab arttmnz.» (Nahl, 88) -buyurmu§
tur. Burada ise : «Biz, ayetlerimizden yiiz~evirenleri ·bu yiizden azabm 
kotiisiiyle cezalandiracagiz.» demi§tir. ibn Abbas, Miicahid ve Kata
de'nin soyledigine gore; «Allah'm ayetlerini yalanlayanlardan ve on
lardan yiizc;evirenden daha zalim kimdir?» ayeti ile iman etmeyenler 
ve oiiunla amel etmeyenler kasdedilmi:§ ol~bilir. Nitekim ·b~ka bir ayette 
Allah Teala §Oyle buyurmaktad1r :· «i§te o tasdik etmemi:§, namaz da 
kllmami§tl. Fakat yalanlami§ yiiz ~evirmi§tir. !> (K1yame, 31- 32). Bu 
ve benzeri ayetlerle kafirlerin hem kalben yalanlad1klan, hem de uzuv
lanyla ameli de terk ettikleri ifade edilmi§tir. Fakat birinci anlam, daha 
kuvvetli ve ac;1ktlr. En dogrusunu Allah bilir. 

158 - - Onlar hala kendilerine meleklerin gelmesinl, 
yahut Rabb1n1n gelrn.esini vey~ Rabb1n1n ayetlerinden bi
rinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabb1n1n ayetleri geldigi 
gun; ki~i daha onceden inanmam1~ veya irnanmdan bir 
hayrr kazanmam1~sa iman1 ona hi<; fayda vermez. De ki ~ 
Bekleyin, dogrusu biz de b~kleyenlerdeniz. 

Allah Tea.la kafirleri, -elc;Uerine kar§I gelenleri, ayetlerini yalanla
yanlarl ve yolundan yiiz~evirenleri tehdidle §oyle buyuruyor: «Onlar 
hal~a kendilerine meleklerin gelmesini, yahut Rabbinl!l gelmesini -ki 
bu k1yamet giinii olacaktlr_____.:. veya Rabbmm ayetlerinden birinin gel
mesini mi rbekliyorlar?» Bu, k1yamet -giiniinden once onun -alametleri 
ve §artlarmdan olmak iizere meydana gelecektir. N.itekim BuhB.ri bu 
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ayetin tefsirinde §Oyle der: Bize Mdsa ibn ismail'in ... Ebu Hureyre'
den rivayetinde Allah Ra.sulu (s.a.) §Oyle buyurmu§lanllr: Giine§ ba
tldan dogmad.J.k~a, k1yamet kopmaz. insanlar onu gordugunde, yeryii
ztinde olanlar iman edecektir. i§te bu, «iKi§i daha onceden inanmami§
sa; imam ona hi~bir fayda vermez.» diye i§8.ret edilen zamand1r. Bize 
ishak'm ... Ebu Htireyre'den rivayetine gore; Allah Ra.sulti : Giine§ ba
tldan dogmad1~~a iklyamet kopmaz. insanlar, onun batldan dogdugu
nu gordtiklerinde, toptan iman edeceklerdir. Bu, ki§iye imammn fayda 
vermeyecegi zamandlr, buyurup sonra ·bu a yeti . okumu§lardlr. Bu ha
dis, bu iki kanaldan rivayet edilmi§tir. Bunlardan birinci §ekliyle ha
disi, Tirrnizi di§mdaki diger hadis~iler kitablannda muhtelif kanallar
dan olmak uzere imare ibn Ka'kaa ibn :;;ubrtime kanahyla ... Ebu Hti
reyre'den tahric etmi§lerdir. Buhari, hadisi ikinci kanaldan baba.smm 
isrnini belirtmeksizin ishak'dan rivayet etmi§tir. Bu ravinin, ishfuk Ibn 
Mansllr veya Ishak hm Nasr oldugu soylenilmi§tir. (") Hadisi, Miislim de 
Muhammed ibn RAfi' kanahyla Abdtirrezzak'dan rivayet etmi§tir. Bu 
hadis, muhtelif kanallardan olmak uzere Ebu Htireyre'den rivayetle 
varid olmu§tur. Hadisin A'la Ibn Abdurrahman .ibn Ya'kub -Huraka'-

. run kOlesi- kanahyla .. . Ebu Hureyre'den rivayetini sadece Muslim al
nii§tlr. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Ktireyb'in ... Ebu Hiireyre'den rivaye
tine gore; Allah RasUlti (s.a.) §Oyle buyurmu§lardir : U~ §ey vard1r ki, 
bunlar ~1kt1gmda; ki§i daha onceden inanmami§ veya imamndan bir 
hay1r kazanmami§Sa, ona imam hie; fayda vermez. Gtine§in batldan 
dogmas1, Dec~al ve Dabbet'til-Arz. imam Ahmed tarafmdan Veki' kana
hyla ... Ebu Hiireyre'den rivayet edilen hadiste ((Ve duman» fazlahgi 
vard1r. Hadisi Miislim, Ebu Be:kr ibn Ebu :;;eybe ve Ztiheyr ibn Harb 
kanahyla Veki'den; Tirmizi ba§ka bir §ekliyle Fudayl ibn Gazvan'dan; 
.ishak ibn Abdullah el-Fervi ise; Malik kanahyla ... Ebu Htireyre'den ri
vayet etmi§tir. Ancak ishak ibn Abdullah el-Fervi'nin zay1f olmas1 se
bebiyle, kitab sahibi muhaddislerden hie; kimse, hadisi bu §ekliyle tahric 
etmemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Cerir der ki: Bize Rebi' .ibn Stileyman'm ... Ebu Htireyre'den 
rivayetine gore; Allah Ra.sulti ~6yle buyurmu§lardir : Gtine§ batldan 
dogmadlk~a klyamet kopmaz. Gtine§ batldan dogunca, btitiin insanlar 
iman edecektir: I§te bu; ((Ki§i, daha onceden inanmami§ veya imamn
dan bir hay1r kazanmami§Sa imammn ona hic;bir fayda vermeyecegh> 

(*) ibn Hacer; bu zatm, IShak ibn Nasr oldugu gorti§iintin daha kuv
vetli oldugunu soyler. 

En' 

za1 
Fu 
lev 
zik 

riv. 
tid: 
ttit 

UZE 

Cit 
tlgJ 
:;;oJ 
kar 
gel~ 

ina: 

Esi1 
kiyi 
ve: 
§in 
ma.! 

ve '1 
cele 
c;eki 
bir 
SUn I 
etm 

tine 
§in 
(s.a. 
yac2 
yorlr 
cakl 
uyu; 
sanl 
dogr. 
ima1 
Men 
En~ 



E.n ' il.m. 158) HADiSLERLE KUR'AN-I KERIM TEFSIRi 2875 

zamand1r. Hadisi ibn Lehia, A'rac kanallyla Ebu Hlireyre'den; Veki de 
Fudayl ibn Gazvan kanallyla... Yine Ebu Hureyre'den rivayet etrni§
lerdir. Bu kanallardan hepsini Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh tefsirinde 
zikretmi§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Hasan ibn Yahya'nm ... Ebu Hureyre'den 
rivayetine gore; Allah Rasulii §6yle buyurmu§lardir: Kim gune§ ba
tidan dogmadan once, tevbe ederse tevbesi kabul olunur. Hadisi Ku
tub-i Sitte sahiblerinden hi<;birisi tahric etmemi§tir. -

Buhari, MUslim ve ba§ka eserlerde muhtelif kanallardan olmak 
iizere ibrahim ibn Yezid'in babasmdan, onun da Ebu Zerr Ciindeb ibn 
Ctinade'den rivayet edildigine gore; Allah Ras\Uu (s.a .) : Gune§ bat
tigmda nereye gider biliyor musun? diye sordu. Ben; bilmiyorum dedim. 
~oyle buyurdular: Muhakkak ki o An}'m online vanr, sonra secdeye 
kaparur ve kendisine; don denilinceye kadar durur. Ey Ebu Zerr ona; 
geldigin yere geri don, denilmesi yakmd1r. i§te bu, ccKi§i daha onceden 
inanmam~a imanmm ona hi9hir fayda vermeyecegi zamandir. )) 

imam Ahmed ibn Hanbel der ki : Bize Sufyan'm .. . Huzeyfe tbn 
Esid Ebu Seriha el-(hfari'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Biz 
k1yameti tartl§Irken; Allah Rasulu (s.a. ) odadan bizim yarurmza 9l'kti 
ve §6yle huyurdu: Siz, on alamet gormedikc;:e k1yamet kopmaz : Gune
§'in bat1dan dogmas1, duman, Dabbet'ul-Arz, Ye'cuc ve Me'cuc'un t;:Ik
masi, Meryem Oglu isa ve Deccal'in t;:1kmas1, biri batlda, biri doguda 
ve biri Arap yanmadasmda olmak uzere tic;: yer batmas1, insanlann ge
celedikleri yerde geceleyece'k, istirahate c;:ekildikleri . ve ogle uykusuna 
c;:ekildikleri yerde ogle uykusuna 9ekilecek ve insanlan surtikleyecek ' 
bir ate§in Aden ~ukurundan t;:1kmas1. Hadisi, bu §ekilde MUslim ve dort 
stinen sahibi'·Fiirat el-Kazzaz kanahyla ... J1uzeyfe ibn Esid'den rivayet 
etmi§lerdfr. Tirrnizi hadisin hasen, sahih oldugunu sayler. 

Sevri'nin Mansur kanahyla .. . Huzeyfe ibn el-Yemman'dan rivaye
tine gore; o, §6yle derni§tir : Allah Ra.sulti'ne; ey Allah'm elc;:isi, gune
§in bat1dan dogmasmm alameti nedir? diye sordum. Hz. Peygamber 
(s.a.) §6yle buyurdular : 0 gece; iki gece miktan oluncaya kadar uza
yacak. Gece namaz k1lmakta olanlar, ondan once nas1l amelde bulunu
yorlarsa oylece yapacaklar. Yildizlar yurtimeyecek ve yerinde dura
caklar. Onlar uyuyacaklar sonra kalk1p namaz kilacaklar, sonra tekrar 
uyuyacaklar. Sonra tekrar kalkacaklar. (?) Gece bu kadar uzaymca, in
sanlar korkacaklar ve sabaha t;:Ikamayacaklar. Onlar, gtine§in dogudan 
dogmasm1 beklerlerken ha:tidan doguverecek. insanlar bunu gortince 
iman edecekler. Ama imanlari onlara fayda vermeyecek. Hadisi ibn 
Merduyeh rivayet etmi§tir. Ancak bu §ekilde Kutub-i Sitte'de yoktur. 
En dogrusunu Allah bilir. 
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imam Ahmed'in Veki' kanallyla ... Ebu Said el-Hudri, Sa'd ibn 
Malik ibn Sinan'dan, onun da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetine 
gt>re; o, <<Rabbmm ayetleri geldigi giin, ki§iye imam hig fayda vermez.)) 
ayeti hakkmda bu; giine§in batldan dogmastdlr, buyurmu§tUr: Ha
disi Tirmizi, Siifyan ibn Veki'den, o da babasmdan rivayet etmi§ v_e 
garib oldugunu 80ylemi§tir. Hadisi baz1Ian da rivayet etmi§ler ve Hz. 
Peygamber'e ul~tlrmami§lardlr. Talut ibn Abba.d kanallyla... Ebu 
Umame Sudeyy ibn Aclan'dan rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii 
(s.a.) : Alametlerin ilki; giine§in batidan dogmasidir, buyurmU§tur. 
Asun ibn Ebu'n-Necud kanallyla ... Safvan ibn Assal'dan rivayete ·gore; 
o, Allah RasUlii (s.a .) nii §oyle buyururken i§itmi§ : Allah Teala ibati 
tarafmdan tevbe igin geni§ligi yetmi§ yil olan bir kap1 agmi§tir. Bu kap1, 
giine§ bat1dan dogmad1kga kapanmaz. Hadisi Tirmizi rivayet etmi§, 
Nesei sahihtir, demi§tir. ibn Mace de uzun bir hadiste bunu rivayet 
et.mi§tir. 

ibn Merduyeh der ·ki: Bize Muhammed ibn Ali ibn Duhyem'in ... 
Abdullah ibn Ebu Evfa'dan rivayetine gore; o, Allah Raslllii (s.a.) nii 
§Oyle buyurur'ken i§itmi§ : insanlara bu gecelerinizle iig geceye denk 
bir gece mutlaka gelecek. Bu gece gelince, abidler ( gokga nafile ibadette 
bulunanlar) onu bilecekler. Onlardan birisi kalklp duasm1 okuyacak. 
Sonra uyuyacak, sonra kalk1p duasm1 (adet haline getirmi§ oldugu 
zikrini) okuyacak, sonra tekrar uyuyacak. Onlar bu halde iken, in
sanlar bagirl§arak, bu nedir? deyip mescidlere sigmacaklar. Birden 
giine§in ba.tldan dogdugunu gt>rup hep birden feryad-ii figan edecekler. 
Giine§, gokyiiziiniin ortasma gelince; geri donecek ve_ sonra dogU§ 
yerinden dogacak. i§te o s1ra.da ki§iye imam fayda vermeyecek. Hadis 
bu §ekliyle garib olup Kiitiib-i Sitte'de yoktur. 

imam Ahmed der ki: Bize ismail ibn ibrahim'in .. . Ebu Ziir'a ibn 
Amr ibn Cerlr'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Miisliimanlardan 
ii~ ld§i Medine'de Mervan'm yanma oturmu§lar, onu dinliyorlardL 0 , 
klyamet alametlerinden ba.hsediyordu. ~yle konu§tu : Bunlarm ilki, 
Deccal'in ~1kmas1dir. Bu iig ki§i, A·bdullah ibn Amr'a gidip k1yamet ala
metleri konusunda Mervan'dan i§ittiklerini ona naklettiler de §oyle 
dedi : Mervan bir §eY .sOylememi§. Bu hususta Allah RasU.I.ii (s.a.) nden 
bir hadis ezberledim ve heni.iz unutmad1m. Allah Rasulii (s.a.) niin 
§oyle buyurdugunu i§ittim : K1yamet alametlerinden ilk ~1kacak olan; 
giine§in batidan dogmasi, Dabbe'nin ku§luk vakti ~Ikmasidir ... Bun
lardan hangisi digerinden once ise, ikincisi hemen onun pe§indendir. 
.SOnra Abdullah --ki o kitablan okuyordu- §Oyle dedi : Oyle samyorum 
ki; onlarm ilk g1kacak olam, gi.ine§in batldan dogmas1d1r. Giine§ her 
bati§mda Ar§'m altma gider, secdeye kaparur, donii§ · i\!in izin ister. 
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Allah Teala onun batidan dogmasma hukmedinceye kadar donu§ icin 
ona izin verilir ve her zaman yaptig1 gibi yapmaya devam eder. AT'§'m 
altma gelir, secde eder, donti.§ i9in izin ister. Kendisine hi9bir cevah ve
rilmez. Sonra donu§ i9in tekrar izin ister, kendisine hi9bir cevab veril
mez. Sonra tekrar izin ister ve kendisine hi9bir cevab verilmez. Nihayet 
geceden All:ah'm diledigi kadar bir sure ge9ince ve kendisine donu§ izni 
verildiginde doguya yeti§emeyecegini anlayarak; Ra.bb1m; dogu ne ka~ 
dar uzak? :insanlar i~in benim yerinu kim tutacak? der. Ufu[{, bir halka 
gibi olunca donii.§iine izin verilir ve kendisine; yerinden dog, denilir. 
Gun~, insanlara bat1dan dogar. Daha sonra Abdullah : «Ki§i daha on
ceden inanmaffil§Sa, imam ona hi9bir fayda vermez ... » ayetini okudu. 
Hadisi Muslim, Sahih'inde; Ebu Davud ve ibn Mace de Sunen'lerinde, 
Eou Hayyan Yahya :ibn Said et-Teymi kanallyla Ebu Zur'a :ibn Amr 
:ibn Cerir'den rivayetie tahric etmi§lerdir. 

Taberani der ki : Bize Ahmed :ibn Yahya ibn Halid ibn Hibban'm ... 
Abdullah ibn Amr ibn el-As'dan rivayetine gt>re; Hz. Peygamber (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur: Gun~ batldan dogunca; iblis, secdeye kaparur 
ve; ey tannm, diledigine secde etmem i9in bana emret, diye nida eder. 
Zebaruleri yanma toplar. Onlar; ey efendiler, nedir bu yalvarma? derler. 
Rabb1mdan belli bir vakte kadar muhlet vermesini istemi§tim. I§te o 
belli vakit budur, der. Sonra Dabbet'ill-Arz, Safa'da bir gatlak (yank) 
tan ~lkar. Onun adlrmm ilk atacag1 yer, Antakya'd1r. :iblis'e vanp onun 
agzma gem takacakt1r. Bu, ge·r9ekten garib bir hadistir ve isnad1 da 
zayrtt1r. Herhalde Abdullah :ibn Amr'm Yermuk gtinu buldugu iki ytik 
h:ayvanmda (olan kitablardan) almmi§tlr. Merfu' olamk rivayeti ise 
mtinkerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

Abdullah ibn Amr, Abdurrahman :ibn Avf, Muaviye :ibn Ebu Suf
yan'dan - AllaJh onlann hepsinden hO§nud olsun- rivayet edilen di
ger bir hadiste imam Ahmed der ki: Bize; Hakem ibn Nafi'nin .. . ibn 
es-Sa'di'den rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.) : Du§man harbe de
vam ettigi stirece hicret kes~lmez, buyurdular. Muaviye, Abdurrahman 
ibn Avf, Abdullah ibn Amr ibn el-As dediler ki: Hz. Peygamber (s.a.) 
§oyle buyurmu§tur : Muhakkak ki hicret, iki haslettir : Birisi, senin 
kOtillUkleri terketmendir. Digeri Allah ve Rasftlune hicret etmendir. 
Tevbe kabul edildigi surece, hicret kesilmeyecektir. Tevbe ise, gune§ 
batldan doguncaya kadar makbul olacaktir. Gune§ bat1dan dogunca, 
her kalb i9indelkilerle birlikte muhurlenecek ve insanlann ameli ken
dilerine yetecektir. Bu hadisin isnad1 hasendir. Kutub-i Sitte sahiple
rinden hie; birisi tahric etmemi§lerdir. En dogrusunu Alla1h bilir. 

Avf el-A'rabi der ki: Muhammed :ibn Sirin kanahyla .. . ibn Mes'ud' 
dan rivayete gore; o, §oyle dermi§ : K1yamet alametlerinden dordu d1-
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~mda zikredilenler gec;mi§tir : Giine~in babdan dogmas1, Decca!, Dab
bet'iil-Arz, Ye'cuc ve Me'cuc'un r;1kmas1. Amellerin sona erdirilecegi 
(miihiirlenecegi) ne alamet ise giine§in batldan dogmas1d1r. Allah Tea
la'nm: «Rabbbmm ayetleri geldigi giin ... >> :buyurdugunu i§itmedin mi? 
Burada giine§in batldan dogmas1 kasdedilmektedir. 

Hat1z Ebt.J. Bekr ibn Merduyeh Tefsir'incte Abd'lil-Miin'im ibn id
ris kanahyla ... ibn Abbas'tan merfu' olarak uzun, garib, miinker bir 
hadis rivayet eder. Bu hadiste denilir ki: «0 giin, giine§ ve ay yanyana 
dogarlar. Gogiin yansma gelince donerler ve soma olduklan yere avdet 
ederler, klsm1 da vard1r. Bu, ger\!ekten garib ve hatta miinker bir ha
distir. ~ayet merfU' oldugu ileri siiriiliirse uydurmad1r. Ancak ibn Ab
bas veya Veh:b ibn Miinebbih de mevkuf olursa -ki bOyle olmas1 dog
ruya daha yakmd1r- bu takdirde miinker olmaz. En dogrusunu Allah 
bilir. 

Siifyan'm Mansur kanahyla ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore; o, §oyle 
demi§tir : K1yamet alametlerinin ilki <;Ikmca, kalemler atlhr hafaza 
melekleri hapsedilir ve cesedler, amellere §ahidlik ederler. Hz. A.i§e'nin 
bu saziinii, ibn Cerir rivayet etmi§tir. 

Allah Teala: «Ki§i, daha onceden inanmann§Sa ... imam ona hi\! 
fayda vermez.)) buyuruyor. Kafir o giin imana gelirse; i§te bu kendisin
den kabul edilmez. Bundan once inanmi§ olanlara gelince; amelinde 
ihlash olan biiyiik bir haYirdad1r. ~a§Irtllmi§lardan olup ta o esnada 
tevbe edenlerin tevbesi ise, kabul edilmez. Nitekim daha once ger;en 
hadisler de buna delalet etmektedir. «imarundan bir haYir kazanma
mi§Sa)) ayeti de buna hamledilir. Daha once amel-i salihte bulunma
ml§Sa, (ondan sonra) salih ameller i§lemesi ona fayda vermez. 

Allah Teala'run : ((De ki : Bekleyin, dogrusu Biz de bekleyenler
deniz.)) kavli, kafirlere, imam geciktirenlere ve tevbesini, tevbenin fayda 
vermeyecegi bir zamana b1rakanlara §iddetli bir tehdid ve kuvvetli bir 
vaiddir. Bu hiikiim, k1yamet vaktinin yakla§mas1 ve alametlerinin or
taya <;1kmas1 sebebiyle giine§in bat1dan dogmas1 s1rasmdad1r. Allah Te
ala ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : «Onlar k1yamet saatinin ans1zm 
gelip r;atmasmdan ba§'ka bir §ey mi bekliyorlar? ~iiphesiz onun alamet
leri belirmi§tir. Kendilerine gelip ~tmca ibret almalan neye yarar?)) 
(Muhammed, 18), «Baskm1m1z1 goriince: Yalruz Allah'a inand1k ve 
O'na ko§tugumuz §eyleri inkar ettik, dediler. Ama bizim baskirumiZI 
goriip te oylece inanmalan kendilerine fayda vermedi ... >> (Gafir, 84-
85). . 

E: 

0 

r 
k 

Yl 
le 
kl 
gt 
m 
ol 

yE 
iii 
dJ 

al 
ol 
A' 

si: 
St 
ki 
yc 
ti: 
kc 
ot 
Ia 
le' 
.{1 

va 
gi 

a 
el 



6 En'am, 159) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSiRt 2879 
--------------------------- ' -------------

,. J , I / •,.' _..~ ),. ..... ~ / f1' /. , / ' / ;,. _,...:,. 
\f·'~-:: ~:. ~u~ · ,~\~-~ 4 • '.· ::: .• ::.h~:.,\ · '6J ·J :"",~ .. .; =--~u' 

.... ~:;"" .. ~ .... ~~~ .... '.1 ~' vJ"' "' 

$~~f 
159 - Dinlerini par9a par9a edenler, boliik bolilk 

olanlar yok mu? Senin onlarla hi9bir alakan yoktur. Onla
rm i~i ancak Allah'a kalm1~tlr. Sonra 0, ne yaptlklanm 
kendilerine haber verecektir. 

Dinlerini Parc;a Boliik Edenler 

Miicahid, Katade, Dahhak ve Siiddi bu ayetin Yahudi ve Htristi
yanlar hakkmda nazil oldugunu soylerler. A vfi'nin ibn Abbas'tan «Din
lerini parga parga edenler, bOliik boliik olanlar yok mu ... » ayeti ha'k
kmdaki rivayetine gore; Yahudi ve Htristiyanlar Muhammed (s.a.) in 
gonderilmesinden once ihtilata dii§mii§ler ve part;alanmt§lardl. Muham
med (s.a.) gonderilince : «Dinlerini parga par~a edenler, boliik bOliik 
olanlar yok mu; senin onlarla hi~bir alakan yoktur ... » ayeti indirildi. 

ibn Cerir der ki: Bana Said ibn Amr'm ... Ebu Hiireyre'den riva
yetine gore; Allah Rasulii (s.a .) §oyle buyurmu§tur: Muhakkak ki bu 
timmet it;inde «Dinlerini pan;:a part;a edenler, boliik ooliik olanlar var
dtr. Senin onlarla hi<;_:bir alakan yoktur.» Onlann da seninle hit;bir 
alakas1 yoktur. Onlar, bu iimmetin bid'at §liphe ve sap1khk yolunda 
olanlandtr. Bu hadisin i.snad1 sahih degildir. Zira hadisin isnadmdaki 
Abbad ibn Kesir metrukttir. Hadis uydurma olmaytp, Abbad ibn Ke
sir'in bu hadisi merfu' olarak rivayeti bir vehimdir. Hadisi Siifyan es
Sevrl, Leys ibn Ebu Siileym kanahyla Ebu Hiireyre'den rivayet etmi§tir 
ki; Ebu Hiireyre, «Dinlerini part;a part;a edenler, boliik boliik olanlar 
yok mu ... » ayet-i kerime'si bu iimmet hakkmda nazil olmu§tur, demi§
tir. Ebu Umame'den rivayetle Ebu Galib «boliik b6liik olanlar» ayetiyle 
kasdedilenler; haridlerdir, demi?-i:ir. Bu gorii§, Ebu Umame'den merfU' 
olarak rivayet edilmi§Se de sahih degi1dir. $u'be'nin MiiciUid kanahy
la ... Omer'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) Hz. Ai§e'ye: «Din
lenni par~a par~a edenler, boliik boliik olanlar yok mu ... )) ayeti hak
:i.<mda §oyle buyurmu§tur : Onlar, bid'at ehlidirler. ibri Merduyeh'in ri
vayet ettigi bu hadis de garib olup, merfu' olara:k rivayeti sahih de
gildir. 

Ayetin zahirinden anla§Ildlgma gore; bu ayet, Allah'm dininden 
aynlan ve ona muhalif olan he:rtkes hakkmda umumidir. Allah Teala 
elgisini, hidayetle ve hak din ile Allah'm dinini blitiin din~ere iistiin ktl-



2.880 iBN KESlR (Ciiz: 8; Sure: 6 

mak i~in gonderm.i§tir. O'nun §eriatl te.k olup onda ihtilaf ve aynhk ' 
yoktur. Kim, bu dinde ihtilMa dii§er arzular ve sap1khklardan ibaret 
diger din s&hiblerinde oldugu gibi «bOliik oolUk olursa>>; Allah Teala 
onlann i~inde bulundugu durumdan el~isini temize ~1karm.a:ktadlr. Al
lan Teala· ba§ka bir ayette '§Oyle buyurur : <<Dinden Nuh'a buyurdugu
nu, size de te§ri' buyurdu. Sana vahyettigimizi 0.. Dine bagh kalm ve 
onda tefrikaya dii§meyin, diyeon (~urn, 13) 0 Bir hadiste ise §Oyle buyu
rulur: Biz peygamberler toplulugu; baba bir karde§lerizdir. Dinimiz 
birdir. i§te bu, S1rat-1 Miistakim'dir. Rasullerin getirrni§ oldugu, tek ve 
ortag1 olmayan Allah'a ibadettir. Din, rasullerin '§eriatma sanlmaJkt1r. 
Buna muhalif olan §eyler; sap1khklar, bilgisizlikler, indi gorii§ler ve 
arzulardan iba.rettiro Rasuller, bunlardan uzak ve temizdirlero Nitekim 
Allah Teala burada <<Senin onlarla hi~bir ala'kan yoktur.n buyurmak
tadlr. 

Allah Teala'run: <<Onlarm i§i ancak Allah'a kaliDI§tlr. Sonra o, 
ne yaptlklanru kendilerine haber verecektiron kavli §U s6zii gibidir: 
<<Muhak:kak ki iman edi:mler; yahudiler, sabiiler, hrristiyanlar, mecU.Si
ler, puta tapanlar arasmda k1yamet giinii Allah kesin hiikmiinii vere
cektiron (Haec, 17). Sonra Allah Teala, k1yamet giiniindeki hiikmiinii 
ve adaletindeki lutfunu beyan etmeye ba§layarak, miiteakib ayette §Oyle 
buyuruyor: <(Kim bir iyilikle gelirse; ona, onun on kat1 vardlr. Kim de 
bir kotiiliikle gelirse; o, ancak misliyle cezalandlnhro Ve onlara hakslz
llk edilmezo >> 

160 - Kim, bir iyilikle gelirse; ona, onun on kati var
drr. Kim de bir kotulukle gelirse; o, ancak misliyle ceza
landrrilrr. Ve onlara haks1zhk edilmez. 

Bir tyilige On Misli Var 

Bu ayet-i kerime miicmel b1rakllan, <<Kim, bir iyilikle gelirse; ona, 
daha iyisi vardlr.>> (Neml, 89; Ka.sas 84) ayet-i kerime'lerini ~Iklamak
tadlr. Bu ayete mutablk olarak hadis-i" §erif'ler varid olmU§tur. Nitekim 
.imam Ahmed ibn Hanbel -Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize 
Affan'mooo ibn Abba.s'tan, onun da Allah Rasulii (s.a.) nden naklet
tigine gore; o, §oyle buyurmu§tur: Muhakkak ki RabbiiDiz Rahim'diro 
Kim, bir iyilik yapmaya niyyet eder onu yapmaz ise; ona bir iyilik ya
zihro Eger yaparsa; ondan yediyiize, daha ~k katlarma kadar iyilik 
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yaz1hr. Kim bir lrotilliige niyyet eder ve onu yapmaz ise; ona, bir iyilik 
yaZihr. Eger i§lerse· bir tek olarak yaz1hr veya Allah Teala onu siler. 
Sadece helaki kesinle§en, hidayet kap1lan kendine kapanan kimseyi 
Allah helak eder. Hadisi Buhari, Miislim ve Nesei, Ebu Osman kana
llyla rivayet etmi§lerdir. 

Yine imam Ahmed der ki : Bize Ebu Muaviye'nin .. . Ebu Zerr (r.a.) 
den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), §Oyle buyurmll§tur: Allah 
Teala buyurur ki: «Kim, bir iyilik i§lerse; ona, on misli vard1r. Ve ben 
arttmnm. Kim, bir kotiiliik i§lerse; onun cezas1, misli iledir veya ben 
bagi§lanm. Kim yeryiizii dolusu hata i§ler; sonra hi\!bir §ey ile §irk 
ko§maksizm, bana kavu§ursa; ona bunun bir misli bagi§lama veririm. 
Kim, bana bir karl§ yakla§Irsa; ona bir ar§m, kim bana bir af§m yak
la§Irsa; ona da bir kula\! yakla~mm. Kim, bana yiiriiyerek gelirse; ben 
ona, ko§arak gelirim. Bu hadisi Miislim, Ebu Kiirey.b kanahyla ... 
A'me§'den; ibn Mace ise, Ali ibn Muhammed et-Tanafisi kanahyla Ve
ki'den rivayet etmi§tir. 

Hafiz ·Ebu Y·a'la el-Mavs1li der ki: Bize ~eyban'm ... Enes ibn Ma
lik'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : 

Kim bir iyiliga niyyet eder ve onu i§lemez ise; kendisine bir iyilik 
yaz1hr. Eger i§lerse; on iyilik yaz1hr. Kim, bir kotiil'i.ige niyyet eder ve 
onu i§lemezse; ona hi<;bir §ey yazllmaz. ~ayet i§lerse; ona bir kotiiliik 
yaz1hr. 

iyi bil ki; bir lkotiiliigii terkedip i§lemeyen kimseler, ii\! k1S1md1r: 
Bir klsrm, Allah i\!in terkeder. Allah Teala i\!in bundan vazg~mesi sebe-

. biyle, ona bir iyilik yaoz1hr. Bu, amel ve niyyettir. Bu sebepledir ki; orna 
bir iyilik yazllacagma dair hadisler varid olmU:§tur. Nitekim sahih hadis
lerden birinin lafzl §Oyledir : 0, ancak bunu benim i~in terketm~tir. 
Bir klsrm ise, unutarak bunu terkeder. Bu ne lehine, ne de aleyhinedir. 
Zira o, bir hayra niyyet etmemi§, kotiiliik de yapmami§tir. Bir k1srm 
da acizliginden ve sebeblerine ba§vurup kendisini ona yakla§tlran §ey
lere ula§tiktan sonra tenbelliginden terkeder. Bu tiir kimselerse onu 
yaprm:§ durumundad1rlar. Nitekim Buhari ve Miislim'de rivayet edilen 
bir hadiste §Oyle ·buyurulmu§tur : iki miisliiman kihc;:lanyla kar§I kar
§Iya. geldiklerinde; hem katil, hem de maktul (oldiiriilen) cehennemlik
tir. Ey Allah'm Rasulii; katilin durumu belli, fakat oldiiriilenin duru-

Tefsir, C. VI F. 181 



2882 iBN KESIR (Ciiz: 8: Sure: 6 

mu nedir? diye sordular. Allah RasuHi: Muhakka:k ki o da arkada§Ini 
oldtirmeye arzulu (hirsli) idi, buyurdular. 

imam Ebu Ya'la el-Mavs1li der ki: Bize Miicahid ibn Mlisa'run ... 
Em~s'den rivayetine gore; Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyurmu§lardir : 
Kim bir iyilige niyyet ederse; Allah Teala ona, bir iyilik yazar. Eger 
onu i§lerse, kendisine on iyilik yaZI11r. Kim, ·bir kOtiiluge niyyet ederse; 
onu i§leyinceye kadar ona hir §ey yaz1lmaz. §ayet onu .i§lerse; kendisine 
bir kotiiliik; terkederse bir iyilik yaz11Ir. Allah Teala .buyuruyor ki: 0, 
bunu ancak Benim korkumdan terketmi§tir. Hadisin lafZI, Mucahid 
ibn Mlisa'nmdir. 

imam Ahmed der ki: Bize A'bdurrahman ibn Mehdi'nin ... Harim 
ibn Faik el-Esedi'den rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) §Oyle bu
yurmU§tur : insanlar dort, ameller alti kiSimdir. insaruar : Diinya ve 
ahirette bolca verilmi§; diinyada bolca verilmi§, ahll1!tte daraltilmi§; 
diinyad.a kendisine az verilmi§, ah.irette c;dkc;a verilmi§; diinya ve ahi
rette mutsuzlar olmak iizere dort s1mfa aynhr. Ameller ise: Vaci'b ki
lan iki amel; misli misliyle olan amel; on kati olan amel; yediyiiz kati 
olan amel olmak iizere alti s1mfa ayr1hr. Vacib kil·an iki amel §Udur : 
Kim, Allah'a hic;bir §eyle ortak kO§mayip mii'min ve miisliiman olarak 
oliirse, cennet kendisine vacib olur. Kim de kafir olamk Oliirse; cehen
nem kendisirie vacib olur. Kim, bir iyilige niyyet eder de i§lemez ise; 
Allah Teala onun bunu kalbinde hissetmi§ ve kal'bine yerle§tirmi§ ol
dugunu, bunu yapmaya arzulu oldugunu bilir ve kendisine bir iyilik 
yazi11r. Kim de bir kotiiliige niyyet ederse, bu onun aleyhine yaz1Imaz. 
Kim, onu (kotiiliigii) i§lerse; kendisine . bir kotiiliik yaz1hr ve o, artti
nlmaz. Kim, bir iyilik yaparsa; bu, kendisi i~in on misli ile olur. Kim, 
Allah yolunda bir infakta bulunursa; bu da kendisi ic;in yediyiiz katma 
c;Ikarthr. Hadisin bir kiSmmi Nesei ve Tirmizi, Rakin ibn Rebi' kana
liyla ... Harim ibn Fatik'ten rivayet etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ebu Ziir'a'mn .. . Amr ibn §uayb'dan 
onun babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore; Hz. Peygamber 
(s.a.) ·§oyle buyurmu§tur: ·cum'a'da ii~ ki§i haz1r bulunur: Ki§i vardrr 
faydasiz yere onda haz1r ·bulunur. i§te cum'a'dan bunun nasibi budur. 
Bir ki§i de vardir ki; dua ile onda haz1r bulunur. Bu ki§i Allah'a dua 
eder de Allah dilerse ona verir, dilerse vermez. Bir k~i de vard1r ki; 
cum'a'da susma ile hazir bulunur. i§te bu cum'a, onun i~in gelecek 
cum'aya ve iic; giin fazlasma kadar bir keffarettir. Zira Allah Teala : 
«Kim bir iyilikle gelirse; · ona, onun _on kat1 vardir.» buyurmU§tur. 
Hafiz Ebu'l-Kasrm Ta:berani der ki: Bize H8.§im ibn Mersed'in ... Ebu 
Malik el-E§'ari'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyur-
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mu§.tur : Cum'a; kendisiyle pe'§i:nden gelen cum'a ara.smda iic; giin 
fazlasiyla keffarettir. Zira Allah Teala : «Kim bir iyilikle gelirse; 
ona:, onun on ·kat1 var(hr.» buyurmu§tur. Ebu Zerr (r.a.) den ri
vayete gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmU§tUr: Kim, her ay 
iic; giin oruc; tutarsa; 'biitiin seneyi oruc;lu gec;irmi§ gibidir. Hadisi 
imam Ahmed, bu laf1zlarla rivayet etmi§tir. Nesei, ibn Mace ve 
Tirmizi'nin rivayetlerinde ise, §U fazlahk vard1r : Allah Teala kitabm
da bunun tasdiki olarak : <<Kim, bir iyilikle gelirse; ona, onun on katl 
vard1r.» ayetini indirmi§tir. Bir giiniin mukabili, on giindiir. Hadisi ri
vayet ettikten sonra Tirmizi; bunun, hasen bir hadis oldugunu soyler. 

ibn Mes'ud; «Kim, bir iyiHkle gelirse; ona, onun on kat1 vardlr.» 
ayetini: Kim la ilahe illallah (Allah'tan btu}ka hi~bir ilah yokt~r) ke
limesi ile gelirse §eklinde; «Kim de, bir kotiiliikle gelirse.» ayetini de; 
kim de §irk ile .gelirse, diye tefsir etmi§tir. Bu gorii§, seleften bir toplu
lukt·an da nakledilmi§tir. Bu hususta merfu' bir hadis de varid olmu§
tur. Bu hadisin s1hhatini en iyi Allah bilir. Ama onun ben sahih bir 
rivayetin,i. gormedim. Bu husustaki hadis ve eserler, gerc;ekten c;oktur. 
Ancak ztkredilenleri yeterli goriiyoruz. Giivenimiz Allah'ad1r. 

161 - De ki : Siiphesiz Rabb1m, beni dosdogru yola 
i1etti. Halis muvahhid ·. olan ibrahim'in dinine. ibrahim 
mii1?riklerden olmad1. 

162 - . De ki: Muhakkak benim namazrm, ihadetle
rim, hayatim ve oliimum alemlerin Rabbi olan Allah ic;in
dir. 

163 -· O'nun hic;bir ortag1 yoktur. Ben, boylece emro
lundum. Ve ben, miisliimanla.nn ilkiyim. 

lbrahim'in Hanif Dini 

Allah Teala rasullerin efendisi, Peygamberi (s.a.) ne; kendisini 
Sm1t-1 Miistakim'e ula§tlrarak nimet ihsan ettigini, ha:ber vermesini 
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emrediyor. 0 S1rat-1 MU.stakim'de ne bir egrilik, ne de bir sapma var
d1r. «0, dosdogru yoldur. Muvahhid olan ibrahim'in dinidir. ibrahim 
mii§riklerden olmami§tlr.» Allah Teala ba§lka ayetlerde de §Oyle buyu
rur : <tKendini bilmezden ba§ka kim ibrahim'in dininden yiiz ~evirir?» 
(Bakara, 130), «Ve Allah yolunda hakklyla ciru\d edin. 0, sizi se<;mi§ 
ve babaruz ibrahim'in yolu olan dinde sizin i~in bir zorluk kllm.aml§tlr,» 
(Haec, 78), «Muhakkak ki ibrahim, ba§hba§ma bir iimmetti. Allah'a 
itaat ederdi ve bir muvahhiddi. Hi~bir zaman i~in mii§riklerden olma
ml§tlr. Rabbmm nimetlerine §iikrederdi. Onu begenip .s~mi§, kendisini 
dogru bir yola iletmi§ti. Diinyada : Muvahhid olarak ibrahim'in dinine 
uy. 0, hic;'bir zaman mii§riklerden olmad1, diye vahyettik.» (Nahl, 
120- 123). . 

Hz. Peygamber'e i 1brahim'in Hanif dinine uymasmm emredilmi§ 
olmas1; ibrahim'in bu husiista, ondan daha kamil olmasm1 gerektir
mez. Zira Hz. Peygamber, bu emri tam olarak uygulaml§ ve kendisin
den once hi~ kimseye verilmemi§ olan bu din ile kemal derecesine er
diril~ir. Bu sebepledir ki peygamberlerin sonuncusu, mutlak olarak 
Ademoglunun efendisi ve biitiin yarat1klann hatta ibrahim el-Halil · 
(a.s.) in dahi goz dikip arzuladlg1 ma.kam-1 mahmftd'un sahibi ol
mu§tur. 

ibn Merduyeh der ki: Bize Muhammed ibn A•bdullah ibn Hafs'm . .. 
ibn Ebza' ( ..s.,i.l ) dan, onun da babasmdan rivayetine gore; Allah Ra
sftW (s.a.) sabaha ~1ktlklarmda §oyle derlerdi: islam dini, ihlas ikeli
mesi, peygamberimiz Muhammed'in dini ve muvahhid olarak ibrahlm'in 
milleti iizere sabahlad1k. 0 (ibrahim) mii§riklerden olmad1. imam Ah
med der ki: Bize Yezid'in ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah Ra
sftlii (s.a.) ne dinlerin hangisi Allah'a en sevimlidir? diye soruldu. ~yle 
buyurdular : HO§ g()riilii Hanif dini. _ 

Yine Ahmed der lki : Bize Siileyman ibn Davftd'un. .. Ai§e (R. 
Anha) den rivayetine gore; o, §6yle demi.~tir: Allah Rasulii (s.a.) ha
be§'lilerin oyunlanna bakabilmem i<;in ben. u.sarup oradan • a.ynlmcaya 
kadar ~;enemi omuzlarma koydular. Abdurrahman'm babas1 kendisine 
Urve'nin §Oyle dedigini nakleder: Ai§e'nin haber verdigine g()re; Allah 
Rasftlii (s.a.), o gun §oyle buyurmU§ : Yahftdiler muhakkak bizim dini
mizde geni§lik oldugunu bileceklerdir. Muhakkak ki ben, ho§g~riilu' 
Hanif dini ile gonderildim. Hadisin ash, Buhari ile Miislim'de· t~hric 
edilmi§tir. Ziyade edilen k1smm ise, muhtelif kanallardan §ahidleri var
dir. Bunun kanallanru Buhari §erhinde geni§<;e aldlm. Hamd ve mfnnet 
Allah'a mahsiistur. 

Allah Teala : «De ki : Muhak:kak benim namaZim, ibadetlerim,. ha
yatlm ve oliimiim alemlerin Rabbi olan Allah i<;indir.l) ayetinde Hz. 
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Peygamberin Allah'tan ba§kasma ibadet eden, O'ndan ba§kas1 adma 
kurban kesen mii§riklere muhalif oldugunu bildirmesi emredilmektedir. 
Muhakkak onun namaz1 Allah i~indir. t'badetleri tek ve orta~ olmak
Sizm O'nun isminedir. Allah 'l'eala, lba§ka bir ayette de §Oyle buyur
maktadlr: «Oyle ise Rabbm i~in namaz kll ve kurban kes.» (Kevser, 2). 
Yani namazm1 ve kurbamm, sadece O'na tahsis et. Mii§riikler, putlara 
tapar ve onlara kurban keserlerdi. Allah Teala peygamberine, onlara 
muhalefet etmesini ve onlann i~inde bulunduklan durumdan aynl
masmi; bilerek, niyyet ve azimle Allah i~in ihlasa yonelmesini emret
mektedir. Miicahid, «Muhakkak benim namaz1m, ibadetlerim ... » ayeti 
hakklnda §oyle demi§tir: lbadetler; haec ve umre'de kurban kesmek
tir. Sevri'nin Siiddi kanahyla rivayetine gore; Said ibn Ciibeyr, ibactet
lerin; kurban kesmek oldugunu soylemi§tir. Siiddi ve Dahhak da bOyle 
sayler. 

ibn Ebu Hatiin der ki : Bize Muhammed ibn A vf'm. .. Cabir ibn 
Abdullah'tan rivayetine gore, o §6yle demi§tir : Allah Rasulil (s.a.) bay
ram giinii iki k~ kurban kesti ve onlan kurban ederk.en·§Oyle buyurdu: 
Yiiziimii tbir muvahhid olarak gokleri ve yeri yaratana. <;evirdim. Ben, 
asia mii§riklerden olmad1m. Muhakkak benim namaz1m, ibactetlerim, 
hayatlm ve oliimiim alemlerin Ra,bbl olan Allah i~indir. O'nun hi~bir 
ortag1 yoktur. Bununla emrolundum ve ben, miisliimanlarm ilkiyim. 

«Ve ben, miisliimanlann illkiyim.» ayet-i kerime'sinin tefsirinde 
Katade; bu iimmetten miisliimanlarm ilkiyim, demek oldugunu ooyle
mi§tir. Bu, onun soyleciigi gibidir. Muhakkak ki Hz. Peygamber'den on-. 
ceki peygamberlerin hepsi, islam' a davet etmi§lerdi. is!a.m'm ash ise: , 
te'k ve ortag1 bulunmayan Allah'a ibactettir. Nitekim Allah TeaJa bir 
ayette: <(Senden once g()nderdigimiz her peygamber'e; Benden ba.§ka 
tanr1 yoktur. Bana kulluk edin, diye vahyetmi§izdir.» (Enbiya, 25) bu
yururken Nuh'un kavmine §6yle dedigini h8)ber vermektedir: «Yiiz\!e
virirseniz; zaten ben, Sizden ogutlerimin kar§Ihgl olarak bir miikafat 
veya iicret istemedim. Benim miikatatiml, ancak Allah verir. Ben, mfis
liimanlardan olmakla emrolundum.» (Yunus, 72). Ba§ka bir ayette ise 
§6yle buyurur: «Kendini bilmezden ba§ka kim, ihrahim'in dininden 
yii~evirir? Andolsun ki,• diinyada onu se~mi§tik. ~iiphesiz o, ahirette de 
salihlerdendir. Hani, Rabbi ana : Teslim ol, buyurdugu zaman, o da; 
alemlerin Rabbma teslim oldum, demi§ti. ibrahim bunu, ogullanna da 
tavsiye etti. Ya'kub da : Ey ogwlanm, Allah sizin i~in dinini se~ti. 
Onun i~in siz de yalmz mfisliiman olarak can verin, dedi.» (Bakara, 
130- 132) . Yusuf (a.s.) un dilinden de §6yle der: <cRabbim Sen bana, 
miilk verdin ve s6zlerin te'vilini ogrettin. Ey goklerin ve yerin yara
tam; Sen, diinyada da ahirette de benim velimsin. Miisliiman olarak 
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carunn al .ve beni salihlere kat.» (Yusuf, 101), Mlisa (a.s.) run dilinden 
de §Oyle demi§ti: «Ey kavmim; eger siz, ger~ekten Allah'a iman etmi§
seniz ve teslim olmU§Saruz O'na giivenin. Onlar da: Biz, yalruz Allah'a 
giivenip dayandlk. Ey Ralbburuz, ·bizi o zalimler giirUhu ile smama. Mer
hametinle o kafirler gfuuhundan bizi kurtar, dediler.» (Ylinus, 84- 86). 
Allah Teala ba:§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r: «Dogrusu, Tev
rat'I Biz indirdik. Onda hidayet ve nur vard1r. Kendilerini Allah'a tes
lim etrni§ peygamberler, yahudilere onunla; Rabba kul olanlarla, bil
ginler de Allah'm kitabmdan elde mahfuz kalanla hiikmederlerdi. .. » 
(Maide, 44), «Hani, ben havarilere: Bana ve peygamberime iman edin, 
diye vahyetmi§tim de: inand1k, §ahid ol ki; biz miisliimanlanz, de
rni§lerdi.n (Maide, 111). 

Allah Teala peygamberlerini islam ile gonderdigini haber ver
mi§tir. Fakat onlardan bir k1sm1, diger bir kiSrmm nesheden ve kendi
lerine has §eri.atlanna gore derece derecedirler. Bu durum; ebedi olarak 
neshedilmeyecek (kaldmlmayacak) olan daima muzruffer, klyamet ko
puncaya kadar alemleri dikilmi§ olarak kalacak olan, Hz. Muhammed 
(s.a.) in §eriat1 ile digerlerinin neshine (kaldmlmasma) kadar ooylece 
devam edegelmi§tir. Bu sebebledir ki; Hz. Peygamber: Biz peygamber
ler topluLugu; baba bir karde§leri7.; dinimiz birdir, buyurmWitur. «Evlad 
el-Allatn; baba bir, anneler ayn karde~lerdir. Anneler derecesinde olan 
§eriatlar, muhtelif olsa dahi tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadet edilen 
din birdir. Nitekim «ihvet el-Ahyaf» da bunun tersidir ki; bunlar, muh
telif babalardan bir annenin ogulland1r. <<ihvet el-A'yan» ise; aym baba 
ve anneden olan karde§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Said'in ... Hz. Ali (r.a.) den rivaye
tine gore; Allah RasUlii (s.a.), iftitah tekbiri ald1~nda §Oyle derrni§ : 
Ben yiiziimii, bir muvahhid olarak gokleri ve yeri y!lratana ~evirdim. 
V~ ben, asia mii§riklerden degilim. Muhakkak benim namaz1m, iba
detlerim, hayatlm ve oliimiim alemlerin Rabbi olan Allah· i~indir. O'nun · 
hi~bir ortag1 yoktur. Bununla emrolunduk ve ben, miisliimanlarm ilki-

. yim. Allah'Im Sensin Melik, ~enden ba§ka hi~bir tann yoktur. Sensin 
Rabbim, ben Senin kulunum. Ben, nefsime ha:ks1zllk ettim ('zulmettim). 
Ve giinah1nn itiraf ettim. Benim biitiin giinahlanmi bagi§la. Senden 
ba§'ka giinahlan ba~§layacak yoktur. Beni, en giizel ahlaka ilet. En 
giizel ahlaka Senden ba§ka ula:}tlracak yoktur. Ahlakm kotiisiinii ben
den uzakla§tlr. Senden ba§ka onu benden uzakla§tlracak yoktur. Miioo-

. rek ve yiicesin. Senden bagi§lanma isterim, Sana tevbe ederim. Daha 
sonra, Allah Rasulii'niin riiku'da, secdede ve. te§ehhiidde .sOyledi,klerini 
de i~eren hadisin tamamm1 zikreder. Hadisi, Miislim de Sahih'inde riva
yet etmi§tir. 

En' 

ca 
sa 
ta~ 

ay 

yal 
da 
her 
an< 
ve 
sad 
dill 
Zin 

dig• 
aye 
anc 
buy 
0,: 
29), 
O'n 
Vart 

nen 
giin 
me~ 

caki 
kott 
Bu, 
bUJl 
bile 
s·alil: 
maz 



En'am, 164) HADlSLERLE KUR'AN-I KERlM TEFSlRl 2887 

164 - De ki : Ben, Allah'tan ba$ka bir Rab m1 araya
cagrm? Halbuki 0, her $eyin Rabb1drr. Herkes ne kazanir
sa kendine aittir. Yiik yiiklenen kimse, b~kasmm yiikiinu 
ta~1maz. Sonunda donii$ii.niiz Rabb1ruzadrr. Artlk 0, size 
aynhga dii$tiiguniiz $eyleri haber verecektir. 

Allah Teala buyuruyor ki : Ey MUhammed, Allah'a §irk kO§anlara; 
yalmz O'nun i~in ve ihlas ile ibadet ve O'na tevek.kiil etme husU.slarm
da «De ki: Ben, Allah'tan b~a bir Rab rm arayacagnl).? Halbuki 0, 
her§eyin Rabb1d1r. (0, beni terbiye edip korur, i§imi idare eder. Ben 
ancak O'na tevekkiil ed.er ve ancak O'na donerim. Zira her §eyin Ra:bb1 
ve sahibi O'dur. Yaratma ve i§ler O'nuridur.) » -Bu ayette, tevekkiiliin 
sadece Allah'a tahsis edilmesi (sadece Allah'a tevekkiil edilmesi) emre
dilmektedir. Nitekim bundan onceki ayette de ibadetin, ortagl olmak&
zm sadece O'na tahsis ed.ilmesi bildirilmekteydi. Qok kere bu mana, 
digeri ile birlikte getirilmektedir. Nitekim Allah TeAla; kullarma, bir 
ayette §Oyle demelerini ogutlemekted.ir ; «Ancak Sana ibadet eder ve 
ancak Senden yardrm dileriz.» (Fatiha, 5). Ba§ka ayetlerde de §Oyle 
buy-qrur : «Oyleyse O'rui. ibAdet et ve O'na giiven.» (Hud, 123), «De ki : 

· 0, Rahmand1r. Biz, O'na inand1k ve O'na dayarup giivendik.>> (Miilk, 
29), <rDogunun ve Batlmn Ra;bb1d1r. O'ndan ba§ka ilah yoktur. Oyleyse 
O'nu vek:il edin.» (Miizzemmil, 9). Bunun benzeri baJ§ka ayetler de 
vard1r. ' 

Allah Teala'nm : «Herkes ne kazamrsa kendine aittir. Yii.k yiikle
nen kimse, baJ§kasmm yiikiinii ta§rmaz.» s<>zii; Allah Teala'mn klyamet 
giinii vuku bulacak ohm cezalandirmasi, hiikmii ve adaletini haber ver
mektedir. 0 giinde nefisler, ·ancak amelleri kar§Illgmda cezAlandmla
caktlr: Amelleri hay1r ise; cezalan hay1r, amelleri kotii ise; kar§Illg1 da 
kotii olacaktlr. Hie; kimsenin hatas1 bir ba§kasma · yii.klenmeyecektir. 
Bu, Allah Teala'nm ada!eti geregidir. Nitekim ba§'ka ayetlerde de §Oyle 
buyurur: «Yiikii agu olan kimse; onun yiiklenilmesini istese, yakmi 
bile olsa ondan bir §ey yfrklenmez.» (Fatlr, 18), «Ki:rn .~e inarum§ ola.rruk 
salih ameller i§lerse; o, haks1zllktan ve hakk1run yeneceginden kork .. 
maz.» (Taha, 112). Tefsir alimleri der ki : Hie; kimsenin iizerine ba§ka-
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smm kotiili.ikleri yiiklenmez. Ki§inin iyiliklerinden eksiltmek, haiks1zllk 
edilmek suretiyle zulmedilmeyecektir. Allah Teala ba§ka bir ayertte de 
§Oyle 'buyurur : «Her nefis kazand1g1 ile baglld1r. Ancak sagc1lar mi.is
tesnadrr.» (Mi.iddessir, 38 - 39). Sagc1lar di§mda her nefis, koti.i ameli 
mukabilinde rehin tutulmu§tur. Sagc1larm salih amellerinin bereketi, 
zi.irriyyetlerine de donecektir. Nitekim Tur suresinde §6yle buyurul
maktadlr: «Iman edip te soylan da kendilerine tabi olanlar; onlara 
( cennetteiki yi.iksek derecelere) soylanm da kattlk. (Her ne kadar salih 
amellerde olmasa da onlar imamn aslmda ortaktllar.) Ve onlann i§le
diklerinden hic;:bir §ey eksUtmedik. (Zi.irriyyetlerini onlann seviyesine 
91karmak i~in, onlarm amellerinden allp ta digerlerine katmad1k. Bila
kis Allah Teala kendi lutfu keremi ve babalanmn amellerinin bereke
tiyle, :onlan babalarmm derecelerine yi.ikseltmi§tir.) Herkes kazand1g1 
(koti.iluk) ile :baglld1r.» (Tur, 21). 

Allah Teala buyuruyor ki : ccSonunda d6ni.i§i.ini.iz, Rabb1mzadlr. Ar
tlk 0, size aynllga di.i§ti.iguni.iz §eyleri haber verecektir.» Siz, bulun
dugunuz hal i.izere amellerinize devam ediniz; biz de oldugumuz halde 
amel edicileriz. Siz de, biz de Allah'm huzurunda duracag1z. 0 bize arnel
lerimizi, size de amellerinizi ve di.inya yurdunda ihtilaf edegeldiklerinizi 
haber verecektir. Allah Teala ba§ka bir ayette de §6yle buyurur : ceDe 
ki : Bizim i§ledigimiz suc;:lardan siz sorumlu olamazsm1z, biz de sizin 
yaptlklanmzdan sorumlu olmaJiz. De ki: Rab1brmz, aram1z1 birle§tirir, 
sonra da aram1zda hak ile htikmeder. Fettfth, Alim O'dur.» (Sebe', 
25-26) . 

,_, ' _,. o" ,...,, \:.· ;{= ;8 .J"~ ~......-.-:.4):-.., ,.·I)">/;,. . "J\-<•:~-:•K,_.,. 1fr"'"' 
~ ..... ~'w:-)~~~~.c L,&"!,..J-'~ w.;>~~s~~.J 

I' c. ...-.lo \ 
~,-'/~~.a~J~_...J ta\' /~ ... ~~\ 
~Ja-:?;JJ~I"'..'.J':? ... ~ .J~.. .-

165 - Sizi, verdikleriyle denemek ivin yeryuzunun 
halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle iistiin kl
lan; O'dur. $iiphe yok ki 0, Gafllr, Rahim'dir. 

Allah Teala: ccSizi yeryi.iztintin halifeleri yapan O'dur.» Sizi nesil 
be nesil, as1r be as1r seleften sonra halef olarak ·yeryi.izi.ini.i i'mar eden
ler kllffil.§tlr. Bu '~lklama, Ibn Zeyd ve ba§lkalanna aittir. Nitekim Allah 
Teala, ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurmaktad1r: cc§ayet dileseydik, yer
yi.iztinde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.» (Zuhruf, 60), 
((Sizi yeryi.izi.ini.in halifeleri k1lan ... » (Neml, 62), «Yeryi.izi.inde bir ha
life yaratacag1m.» (Bakara, 30), ccRabb1mzm, di.i§mimmlZl yok etmesi 
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ve yeryiiziinde sizi onlann yerine gec;innesi umulur. Ve o zaman nas1l 
davranacagm1za bakacaktlr.» (A'rat, ~29). 

Allah Tea.la: <<Ve kiminizi kiminize derecelerle iistiin k1lan O'dur.» 
buyuruyor ki; kendi katmda bir hikmetten dolay1 sizleri, renk, §ekil, 
goriinii§, iyilik ve kotiiliik, huy ve nz1klarda derece derece kllrm§tlr. 
Nitekim ba§ka ayetlerde de §6yle buyurur : «Diinya hayatmda onlarm 
mai§etlerini Biz payla§tlrd1k. Birbirlerine i§ gordiirmeleri ic;in, kimini 
kirnine derecelerle iistiin k1ldlk.» (Zuhruf, 32), «Bak, nas1l onlan birbi
rine iistiin klld1k. Elbette ki ahiret, dereceler baklmmdan da biiyiikti.ir, 
iistiinliik bak1rmndan da.» (isra, 21). 

Allah Teala «Verdikleriyle sizi denemek ic;in ... » buyurmaktadir. 
Size nimet olarak verdikleriyle sizi denemek, sizi bunlarla imtihan et
mek i<(in. Zengini zenginligi ile deneyip ondan §iikredip etmedigmi 
sormak; fakiri de fakirligi ile deneyip ondan sa:bredip etmedigini sor
mak ic;in. 

Miislim'in Sahih'inde Ebu Nadra kanahyla, Ebu Said el-Hudrl'den 
rivayetedildigine g6re; Allah Rasulii (s.a.) §6yle ·buyunnu§lardir: Mu
hakkak diinya tathd1r, ye§ildir. Allah Teala, diinyada ne gibi ameller 
yapti~mz1 g6nnek ic;in, sizi orada halifeler kllrm§tlr. Diinyadan saklnm. 
Kadmlardan da sakmm. Muhakkak ki israilogullan, ilkin kadlnla fit
neye dii§mii§lerdir. Allah Teala'mn: «~tiphe yok ki Rabbm; cezas1 pek 
c;a;buk oland1r. Ve muhakkak ki 0; Gafur, Rahim'dir.» kavli, hem bir 
korkutma ve hem de bir te§viktir. O'na isyan eden ve elc;ilerine kar§l 

gelenlere O'nun hesab1 ve azab1 pek c;abuktur. Onu seven; haberine ve 
emrine uyan kimselere «muhakkak ki Gafur, Rahim'dir.>> Muhammed 
ibn ishak der ki: Kullara merhamet eder. Muhammed ibn ishak'm 
bu soziinii ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala Kur'an'da, bu iki s1fatl c;ok kere birUkte zikreder. Ni
tekim §U ayetlerde durum boyledir: «Kullarima bildir ki; muhakkak 
Ben Gafur, Rahim olamm. Ve muhakkak ki, azab1m da elem verici bir 
azabd1r.» (Hicr, 49- 50), «Dogrusu, insanlann zulmetmelerine ragmen, 
Rabbm magfiret sahibidir. ~iiphesiz ki, Rabbmm cezaland1rmas1 §id
detlidir.» (Ra'd, 6) Tergib ve terhibi ic;eren ba§ka ayetler de vard1r. 
Allah Teala bamn kullanm, te§vik eder. Cenneti anlatarak ve kendi 
katmda olanlara kullanm c;agmr. Bazan da kullanm korkutur. Ce
hennemi ve ondaki azablan, k1yamet ve korkularmi zi,krederek kendine 
c;ag1rrr. Herkesi kendi durumuna gore te'sir etsin diye bazan bununla, 
bazan onunla (;aguma:ktad1r. Allah Teala bizleri emretti:klerine itaat 
eden, yasaklayip men'ettiklerini terkeden, haber verdiklerini dogrula
yanlardan k1lsm. Muhakkak ki 0 ya.kmd1r, duay1 i§itip icabet edendir. 
Cevad'd1r, Kerlm'dir, Vehhab'd1r. 
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imam Ahmed der ki: Bize Abdurrahman'm ... Ebu Htireyre'den ri
vayet ettigine gore; Hz. Peygamber (s.a.) §(lyle buyurm~tur: Eger mti' 
min Allah katmdaki cezay1 bilseydi; kimse cenneti timid etmezdi. Ve 
Eger kafir, Allah katmdaki rahmeti bilseydi; hi~ kimse cennetten timidi
ni kesmezdi. Allah Teala yiiz rahmet yaratmi§; bunlardan birini, birbir
lerine onunla merhamet etsinler diye, yaratlklarmm arasma koymu§
tur. Doksandokuzu ise Allah katmdad1r. Hadisi, Kuteybe kanahyla ... 
A'la'dan rivayet eden Tirmizi, hasen oldugunu soyler. Mtislim de hadisi 
Yahya ibn Yahya, Kuteybe ve AH ibn Racer kanallyla ... A'la'dan riva
yet etmi§tir. 

----- i Z A HI----·-

Ey dinine saglamca sar1lan mtisltiman; 'bu timmetin ge<;mi§lerin
den hak ehli olanlar, stinnet tizere islam'a uyduklan ve bu yolda yti
rtidtikleri i\!in siin.D.et ve cemaat ehli diye isimlendirilmi§lerdir. Bu, Hz. 
Peygamber'in Kur'an-1 Kerim'i Allah'm emir buyurdugu §ekilde a~lk
larken ta'kib ettigi davram§ tarzmm ad1d1r. Allah Teala buyuruyor 
ki, «Sana da zikri indirdik ki; insanlara, kendilerine neyin indirildigini 
a\!Iklayasm.» Sahwbe'den btiyUk bir cemaat da, ·bu hi.ikmii uygulamak 
tizere ·benimsemi§lerdir. imam Ahmet ibn Hanbel meThum; dini icma'm 
huccet olma durumunu, Saha•be'nin icma'ma mtinhasir kabul etmekle 
isabet g6sterm~tir. Baz1 ferdlerin, cumhUr'un amel ett1klerinin di§m
da davrandiklarma dair nakledilen haberlerdeki istisna:i hailer, icma' 
olarak kabul edilemez. Cumhur'un ameli, stinnet ve cemaat'm gorii
§tidtir. Yalmz ba§ma sozlerle .maksad, kesin olarak te'vlle ihtimal bi
rakmaya:cak §ekilde ~Iklanamaz. Halbuki fiiller, bOyle degildir. Sozler, 
ne kadar ·~Ik ve se<;ik olursa olsun, fiiller kadar vaz1h degildir. Bunun 
i\!in Hz. Ali (Kerremallahii Veehehu) Abdullah ibn Abbas'I haricilere 
kar§l gonderdigi zaman; §6yle demi§ti: Onlan stinnet'e yonelt. <;tinkti 
Kur'an'm pek\!ok §ekilleri var<hr. Hz. Ali'nin siinnet'le kasdettigi §ey; 
bizim zikrettigimiz gibi, hadisc;ilerin Istllahi anlam1yla ve diger §erlat 
bilginlerinin kavli ve benzeri sozler §eklindeki anlayi§larmdan farkll 
olarak ltigata uygun olan manad1r. Kavli haberler, pekc;ok §ekillerde 
yorumlanabilir. Te'vil ehlinin; hadislerin ifadesinde yoneldikleri izah 
tarzlan, Kur'an'dan daha c;ok \!e§itli olabilir. Zirn hadisler Kur'an'dan 
fesah.at, · belagat ve beyan baJnmmdan \!Ok geridedjrler. Bunun ic;in 
Kur'an-1 Kerim, dinin ameli htiktimlerini ~1klamak konusunda \!Ok 
kiSa . htiktimler koymu§ ve bunlann izah1m Rasulullah'm davrani§ma 
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btra.kmt§tlr. Hz. Peygamber de Kur'an'm ~Iklanmas1 konusunda kendi 
davrant§mi ornek gO.stererek; «Benim nas1I namaz ktldtgtnn goruyorsa.
mz oylece kilm,» buyurmu§tur. 

Ben bu girizgam, baz1 fakihlerle tefsir bilginlerinin Necm suresin
deki; «Hi~ bir yiiklenen, ba§kasmm yukiinti yuklenmez. insan i\!in ~a
h§masmdan ba§ka bir §ey yoktur.)) ayetini tefsir ederken hamlettikleri 
anlamlara muttali' olursan yamlmaman i\!in kaydetmi.§ bulunuyorum. 
Bu ki§iler, sozlerin yerlerini degi§tirerek bazan sakat te'villere, ootll 
nesih iddi'alarma tevesstil etmektedirler. Bazan da bu iki ayetin Hz. 
i:brahim ile MU.sa'mn §eriatma ait olup bizim §eriatlnnzla ilgili olma
dtgi safsatastyla veya bu ayetlerin mtisltimanlara degil, kafirlere :m.ah
sus oldugu iddias1yla tahrifata tevesstil etmektedirler. 

Bunlar, bu iki ayetin muhtevasmm dinin ana kaidelerinden ve is
lam'm butiin peygamberlerin lisamyla sabit olan esaslanndan oldu
gunu gorememektedirler. Birc;ok ayet-i kerime'nin, lafz1 veya manas1 
ile 'bu ayetleri te'yid ettiginden gatildirler. Nitekim En'am suresinin 
yuzaltmt§be§inci ve Fatlr suresinin onsekizinci ayeti ile; kurtulu§ ve 
husrana, cennet ve cehenneme dair varid olan pek~ok ayetler, insanla
rm a.ncak amellerine gore mtikaffi.ta ereceklerini bildiren ayetler, hasr 
sigas1yla \!Ok gti~lti olarak bu ger~egi ortaya koyma.ktadtr. Bunun i~in 
butlin dinlerin esas1 olan tevhid, bu ge~ekle dile . getirilmi§tir. Dinin 
te111eli saytlan bu cezai kaide, tefsirimizde mufassal olarak a~Ikladigi
miz ve bazi ayetlerde 'belirttigimiz gibi tevhidi takrir edici niteliktedir. 

Son zaman mukallidlerinin gafletlerinin ve te'vile yelteni§lerinin 
sebebi; onlann kendi milletleri ve bagh bulunduklan mezheb ehli ara
r.mda yaygm alan her tiirlii bid'at1 dogru saymaya ~ah§malanndandtr. 
Bunlar, hic;bir delile dayanmazlar ama te'vil saptkllgmi da elden bi
ra.kmazlar. Halbuki mezheb mensublanndan g5rti§ sahibi olanlar, kitab 
ve sunnet'te kendi mezheblerini te'yid edici niteUkte 'bulduklan delil
leri allrlar ve bunun di§mdakileri bir nevi te'ville ya da delilsi'z ve 
dayanaks1z olarnk nesih iddias1 ile yorumlamaya ~all§Iflar . 

. Bu -kor mukallidler, yalmzca kendi ibadetlerini olillere hediyye 
etmek i~n insanlara fetva vermekle yetinselerdi mesele onemli ol
mazdi. Ne var ki, baz1 hadis ehli sunnet bilginleri de; babalarm ve an
nelerin tutmadlklan oru\!lan ~ocuklannm tutabilecegine, vermedikleri 
sadakalan verebileceklerine, kurbanlanm kesebileceklerine, dirilerin 
ibactetlerinden oliilerin mutlaJk §ekilde faydalanacaklarma dair kanaat
lar serdederek onla.ra tabi olmU§lardir. Onlar, yalmzca sorunun sorul
dugu va.k'alara dair olan hususi halleri ve §ari'in saglam olara:k ifade 
ettigi hasr anlamma gelen htikiimleri anlamayarak mutlak manada 
kabul etmi§lerdir. Nitekim «onun yerine velisi oru~ tutar)) hadisinde ve-
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liden mak.sadm, ki§inin oglu oldugu ve ooylece diger ayetlerle uyum 
~aglayabilecegi ac;akt1r. Zira sarih ve kesin esaslar olmalan l;lasebiyle 
ayetleri te'vil etme imkam yoktur. Bu ifadenin btittin velilere hamle
dilmesi i<;in, sarih htikmtin te'vili imkansi2'.(ilr. Kald1 ki, bu hadisi riva
yet eden Hz . .Ai§e (r.a.), <_;:ok a~1k olarak birinin bir 'ba§kasmm yerine 
OTU'<; tutmasmm caiz olmayacagm1 ifade etmi§tir. Bunu yaparken de, 
daha once ge<;tigi gibi umfuni nasslarla amel etmi§tir. Halbuki Tahavi 
gibi bazl hadis bilginleri, bu htikmtin mensuh oldugunu s6ylemi§lerdir. 
( ... ) 

Mtisltimanlann oltilerine ve dirilerine dua etmeye gelince; bu bir 
ibadettir. Ancak sevab1 dua edilene Ula§maz. Duranm sevabmm hediye 
edilmesi konusunda, herhangi bir rivayet mevcud degildir. Duanm se
vabi; ister Allah kabul etsin, ister kabul etmesin, sadece dua edene 
aittir. Allah duay1 kabul ederse, dua edilene bunun faydas1 dokunur. 
ister oltiler i<;in, ister diriler i~in duamn kabul edilmi§ olmasi, §er'i 
kaideleri nakzedici nitelikte olamaz. Keza Allah Teala'nm kaina.ta 
vaz'ettigi kanunlan da ge<_;:ersiz kllamaz. Biz, bunun mahiyyetiyle ilgili 
meseleyi Allah'a b1ralnr, duamn bizden once ge<_;:mi§ olan mti'min ik'ar
de§lerimize fayda saglayan ve bunun mti'minlerin dtinya ve ahiret 
mutluluguna eri§melerini, te'min eden ·bir ibadet oldugunu bilmekle 
yetiniriz. Duamn di§mdaki ibadetlere gelince; bunlarda yalmzca <;o
cuklara o ibacteti icra etme izni verilmi§tir. Ki§inin <_;:ocugu, kendisinin 
mahsulti olmas1 hasebiyle, babamn <_;:ocugun amelinden faydalanmasi 
genel kaidenin di§Ina <;Ikici mahiyyet arzetmez. Eger izin umumi ol
saydi; bu izinle sahabenin pek<_;:ogu amel ederdi. Mtistefiz ve mtitevatir 
olarak bu davram§lan bize nakledilirdi. Qtinkti bu davraru§lann--nalkli 
i~in, pek <_;:ok gerek<_;:e bulunmaktadlr. insanoglu, adeti ve tabiati icabi; 
oltileriyle ilgili konuya ozen gosterir. Tabiin'den olan raviler, sahabe'
nin btittin davrani§lanyla ilgili g6rdtikJeri ve bildikleri her§eyi bize 
intikal ettirmi§lerdir. Ben bunu yazd1ktan sonra, Allame ibn el-Kay
yim'in bu mesele konusundaki gorti§lerini Ruh isimli kitabmda nas1l 
ortaya koydugunu inceledim ve onun her zaman acteti oldugu gibi 
konuyu uzun uzad1ya ac;1klamaya c;ali§tl~m gordiim. ( ... ) Bu konuda 
ibn el-Kayyim der ki: Bu husus, selef-i salihin tarafmdan bilinmeyen 
bir husustur. Onlar, hayir konusunda son derece titiz davranmalanna 
ragmen, ge<_;:mi§lerden bu hususta hic;bir haber varid olmami§tlr. Ra
sulullah (s.a.) da onlara bu husl1su ir§ad etmemi§tir. Halbuki dua istig
far, sadaka, haec ve oruc; gibi konularda onlan yonlendirmi§tir. Eger 
Kur'an okumamn sevab1 oltilere eri§ecek olsayd1; Rasulullah bunu da 
onlara gosterir ve onlar da bOyle yaparlard1, denilirse, buna §oyle 
cevab verilir: Bu sualin irad edili§inin sebebi; §ayet haec, oruc;, dua 
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ve istigfar gibi ibadetlerin sevabmm oliiye ula§acagmt kabul etmek 
ise; onu kabul eden k~iye §Oyle denilir : Bu amellerin sevabmm oliiye 
ula~masm1 gerektiren ve Kur'an okumanm sevabmm oliiye ula~mas1m 
onleyen husU.siyyet nedir? Bu, benzer hailer a:rasmda ayinm yapma.k 
degil midir? Soylenen ~eylerin hi\!birinin oliiye ula§mayacagml itiraf 
etmek ise; bu husU.s kitab, siinnet, icma, ve ~er'i kaidelerle delillendi
rilmi§ bir husustur. Bunun selef-i salihin arasmda yayilmami~ olmasi
run sebebine gelince; onlarm Kur'an o_lmyup oliilere hediyye eden va-· 
ktflarl yoktu. Boyle bir ~eyden haberdar degillerdi. Bu giin insanlarm 
yapageldikleri gibi, Kur'an okuma..l{ ic;in kabristana gitmiyorlardl. Sa
habeden ve g~mi§lerden hic;birisi, yanlarmda bulunan insanlara oku
nan Kur'an'm sevab1run falanca oliiye gidecegini, sadakamn ve orucun 
sevabmm falanca oliinU.n olacagmt soylediklerine dMr- bir rivayet nak
ledilme:rni§tir. Sonra, bmm iddia edenlere denilir ki : Selef-i salihin'den 
hic,;bir kimseden; All'ah'1m §U orucun sevab1m falancaya yaz, decligine 
dair bir haber nakledilmi§ midir? 0, buna miisbet cevab vermekten 
aciz kahr. Qiinkii g~mi§ler, iyi davram§lan gizleme konusunda c;ok 
titiz hareket ediyorlardl. Binaenaleyh onlar, yaptlklan ibadetin seva
btm oliilere ula§ttrmasl i~in Allah'1 §ahid tutacak derecede· bHgisiz de
gillerdi. 

Denilir.je ki :· Hz. Peygamber, onlar ic;in oruc; tutulup sadaka veril
mesini ~ye etllli§, ancak Kur'an okunmasma miisaade etmemi§tir. 
Denilir ki: Rasulullah (s.a.) onlara bOyle bir ~eyi emretmemi~tir. Bu 
husU.s kendilerinden sadece cevab sadedinde sadlr olmU§tUr. Mesela bir 
ki§i, oliilerin yerine haec etmeyi sormu§, ona izin vermi§, §U ki§i sada
kayi sormU§ ona izin vermi§tir. Ve onlan ba§ka konularda engelleme
mi§tir. Oyleyse miicerred niyyet ve tutmaktan ibaret olan orucun se
vabtrun oliiye Ula§maslyla, Kur'an okuma ve zikrin sevabmm ula§mast 
arasmda ne gtbi fark vardtr? Selef-i salihin'den hic,;bir kimsenin boyle 
yapmadtgrna dair royledikleri soz ise, bilgisizce soylenmi§ bir so·zdiir. 
Qiinkii bu, bilinmeyen bir §eyin reddi konusunda §ehadettir. Belki de 
Selef-i salihin bOyle yaptyorlardl da kimse onlann yaptlklanru bilmi
yordu? Gayblan bilen Allah'm onlann niyyet ve maksadlarmdan haber
dar olmast yeterlidir. Daha once de gec;tigi gibi hediyye ediyorum, di
yerek niyyet etmek ve soylemek §art degildir. Meselenin ozii §udur : 
Sevab, bir arne! i§leyenin mal1d1r. Ki§i onu birine teberru' ederse veya 
miisliiman karde~ine hediyye ederse, Allah Teala bunu ona ula§tmr. 
( ... ) Oyleyse Kur'an okumamn sevabtm, oovle bir kaideden istisna 
eden ve ~inin okudugu Kur'an'm sevabmm karde§ine Ula§masmt on
leyen engel nedir? Halk bOyle davranmaktad1r. Hatta diger \!aglardaki 
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· ve §ehirlerdeki miinkirler bile ulemadan red gelmeksizin bOyle hare
ket etmi§lerd'ir. (ibn el-Kayyim'in ifadeleri burada son buluyor.) 

Allah'm tevfik ve hidayetine dayanar-ak ben derim ki : Allah §ey
himiz ve iistadnruz ibn el-Kayyim'i bajp'§lasm. <;ok ~1k olan bu konu
da §ayet gaflete dii§memi§ olsaydl, ooylesine hatalan irtikab etmezdi. 
Biz burada, bu hatalardan bazllanna yer verecegiz. Gaflete dii§meyen 
ve bilgisinden hi~bir §ey ka~Ip kurtulmayan Allah'a hamd ve tesbih 
ederiz. 

ibn el-Kayyim'in; soranm maksad1, haec ve oru<; gi:bi ibadetlerin 
sevabmm oliiye ula§acagml kabullenme-k ise, Kur'an'm sevabmm Oliiye 
ula§masmi onleyen nedir? soziine biz kendi metodumuza gore §Oyle 
cevab veririz. Bunu onleyen; Kur'an-1 Kerim'in; herkesin amelinin 
kendisine has oldugunu, ba§kalannm iizerine yiiklenilmeyecegini ifade 
eden yukandaki ayetidir, deriz. Bu soruyu soran ki§i; Hz. Peygamber'in, 
babasma ve annesine farz olan haec ve orucu kendisinin yerine getirip 
getiremeyecegini soran ki§iye izin verdigini bildiren hadisi esas almak
tadir. Keza sadaka da ooyledir. Fakat anne ve babarun vasiyyet et
memi§ oldugu hallerde <;ocuklar bunu yapabilirler mi yapamazlar rm? 
Hz. Peygamber bu soruyu soranlara; onlarm iizerindeki kul bor~lanru 
Odedikleri gibi Allah'm borglanm da Odeyebileceklerini bildirmi§tir. 
Keza onlann yerine sadaka vermelerine izin vermi§tir. Bu, anne 
ve babarun iizerine farz bulunan haklar konusunda ooyle_dir. Ya 
da anne ve babadan birjnin, vasiyyet edebi:lecegi beklenen bir dav
raru§I, anne ve ba~ yerine <;ocuklarm ifa etmesidir. Ya da on
lar adma teberru'da bulunmas1d1r. Bu durum, ferdlere tek tek farz 
olmayan haec ve oru<; gibi namaz dl§l farizalarla Kur'an okumak 
gibi degildir. Keza ferdlerin miilkii olan mal gibi de degildir. <;iin
kii oliiniin mall evladma intikal eder. Keza sahih hadiste ba:banm 
kazanc1 gibi kabul edilen evladm kazanc1 cinsinden de degildir ... 

ibn el-Kayyim'in namaz, sadaika ve haec gibi konulara hadiste 
izin verildigini, k1raeie izin verilmedigini belirten ifadesine gelince. Hz. 
Peygamberin ba§lang1<;ta bu noktada bizzat kendisinin ilk ad1rm at
mami§ olmasmm bunun dinden olmad1gma delil olarak getirmek dog
ru degildir. ( ... ) Orucun sevabmm oliiye ula§IP ta zikrin sevabmm 
Oliiye ula§mamas1 arasmdaki farka gelince; az once ac;Ikladijpmiz gibi, 
orucun sevabmm oliiye ul~acagmm mutlak anlamda bir mana ifade 
ettiginin delili yoktur. Yani her oliiniin yerine tutulan orucun ona 
ula§agma dair bir delil yoktur ki, digerleri buna k1yas edilsin. <;iinkii 
bu konuda varid olan hadiste zikredilen husus; c;ocugun, babasmm ye
rine babas1run borcunu odeyebilecegine dairoir. Yoksa kendisinin bu 
ameli yap1p sevabm1 ba§kas1na hediyye edebilecegine dair bir emir 
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yoktur. Binaenaleyh burada soz konusu olan husus, k1yasm aksinedir 
dolayiSiyla ona klyas yapllamaz .. . 

Bu konuda bilginler arasmda ihtilaf bulundugu me§hurdur. Nite
kim yukarda belirttigimiz gibi; ibn el-Kayyim de bu hususu ifade et
mi§tir. Dirilerin hareketlerinden biriyle oliUerin ruhlan faydalarur m1 
faydalanmaz m1?. Siinnet ehlinin icma' ettigine gore, dirilerin hareket
lerinden iki hareketten olu faydalamr: Birincisi; olenin sag iken sebeb 
oldugu davrani§lar. :ikincisi de miislumanlarm onun ic;tin dua ve istig
far etmesidir. Haec ve sadakaya gelince bu konu tarti§Inalldir. Bunlarm 
sevabmdan oluye ul~an nedir? :infak sevab1 m1, yoksa amel sevab1 m1. 
Cumhur'un kanaatma g6re, bizzat amelin sevab1 oliiye ul~1r. Hane
filerden bir k1snnna gore; ancak infak sevab1 oliiye ula§Ir. :ibn el-Kayyim 
sonra oruc;, namaz, Kur'an okuma ve zikir gibi bedeni ibadetlerdeki 
ihtila.f1 da naklederek der ki : Ahmed ibn Hanbel'in mezhebiyle selef-i 
salihinin gorii§iine gore bunlar da oliiye ula§Ir. Delil olarak ta §Unu· 
zikreder: Guya Ahmed ibn Hanbel'e denilmi§ ki; ·ki§i namaz, sadaka 
ve benzeri amellerden yamm1 babasma, yam1ru annesine gonderebi
lir mi? O; umanm, demi§. GOriiliiyor ki, Ahmed ibn Hanbel kesin cevab 
vermi§ degildir. Aynca sorulan konu, anne ve babarun c;ocuklarm dav
raru§mdan faydalarup faydalanmayacagma has bir sorudur. Ahmed 
I1bn Hanbel'in umdugu ~onu, nassm di§ma c;1kan bir hal degildir. An
cak +az meselesi rhiistesnad1r. Sonra ibn el-Kayyim der ki: ~afii ve 
Malik1 mezhebinin me§hur gorii§iine gore; bunlar oliiye ula§maz. Baz1 
bid'at ehli kelamc1lar derler ki; Oliiye hic;bir§ey ula§maz. Ne · dua, ne 
de b~kas1. 

Ben derim ki (Re§id R1za) ben bunu kaydettikten sonra, Hanbeli 
mezhebinin furua dair kitablanna b~ vurdum. Ve 011larm bu konuda, 
pek~ok ihtilMll gorii§lere s~hib olduklanru gordiim. Hanbeli bilginler
den nakledilen en saglam ve siinnet'e en uygun gorii§; ~eyh'iil islam 
:ibn Teymiyye'nin gorii§iidiir. ibn Teymiyye once, arine ve babanm ye
rine c;ocuklann bof\!lan ve ib~detleri ifa etmelerinin caiz olmayacagi
na dair gorii§leri ·beyan ettikten sonra, bazllarmm hayatta iken caiz 
olacagm1 soylediklerini zikreder. Mesela c;ocugun ilk safta babasm1 one 
c;ekmesi gibi. Sonra der ki : Selef-i salihin'den hie; birinin, bu gi'bi iba
detleri miislumanlanri oliilerine hediyye etme adetleri yoktu. Sadece 
onlar ic;in dua ederlerdi ve bu, onlar ic;in bir c;lki§l ge·rektirmezdi. ( . .. ) 

:ibn Abidin Hanefi mezhebinin bu konudaki gorii§iinii Fetava el
Hamidiyye •kitabmm Tenkihi isimli eserinin sonunda kaydeder. Buna 
gore duarun oliilere faydasl oldugu konusunda ulema icma' etmi§tir. 
Ancak Kur'an okumamn sevab1mn, oliilere ula§lp ul~mayacag1 ko
nusunda bilginler ihtilaflld1rlar. Kul oldiigu zaman ameli biter. Ancak 
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ii~ §ey miistesnarur ... Hadisini delil getirerek, okunan Kur'an'm seva
bmm oliiye ula.§acagml tercih edenlerin gorii§ii, mutlak manada bir 
delile dayanmaz. Daha once de zikrettigimiz gibi, bunun olmayacagma 
delalet eder. Sonra der ki: Hafiz ibn Hacer'e; Kur'an okuduktan son
ra dua ederek : Allah'1m, okudugum Kur'an'm sevabm1 veya bir mislini 
daha fazla art1rar31k Efendimiz Hz. Peygamberin §erefine ihda ediyo
rum, diyen ki§ilerin soyledikleri sozdeki ziya.deligin ne mamlya geldigi 
soruldugunda, o §Oyle demi§tir : Bu, son zamandaki kurramn icad1d1r. 
G~mi§lerin bOyle ·bir §ey s6ylediklerini bilmiyorum. ( .. . ) 

Sonra i·bn Abidin der ki : Daha sonraki bilginlerden Siibki, Barizi 
gibi alimler ile ibn Akil gibi ohceki Hanbeli ·bilginlerinden bir klsrm, 
Ali ibn el-MuvaHak'a uyarak buna cevaz vermi§lerdir. Bu, Ciineyd'in 
tabakasmdan bir zattrr. Ebu Abbas Muhammed ibn Ishak en-Nisa-. 
bUrl gibi onceki zevat da Kur'an'm sevabml Hz. Peygambere hediyye 
ederlermi§. izz ibn Abdiisselam da buna cevaz verenlerdenmi§. ibn 
Teymiyye ise ·bunu hO§ kar§llamaz, a>ksine bid'attlr der. ibn Kadi ~ahne 
bunu men'ede~. ibn el-Attar men'edilmesi gerektigini kabul eder
mi§. ibn el-Cevzi der ki : G~mi§lerden bu konuda hi~bir §ey rivaye·t 
edilmemi§tir. Biz onlara uyanz. ( ... ) 

Bu konudaki soziin oziine gelince : Mesele, taalbbiidi bir mesele olup 
kitab ve siinnetin nasslan ve selef-i salihin'den ilk neslin uygulamalan 
kar§ISmda durmak icabeder. Biz, Kur'an'm sahih nasslan ve hadis-i 
§erlf'lerin sahih ifadelerine gtire, insanlann ahirette ancak yaptlkla
rrmn kar§1hgm1 gorecegini kabul ederiz. Qiinkii Allah Teala : ((0 giin 
hie; bir nefis, bir nefis i~in hi~ bir §eye sahip degildir.» buyuruyor. 
Keza <~Babamn ogluna, c;ocugun babasma hi~ bir §eyle engel olama
yacagi giinden korkun.» buyuruyor. Hz. Peygamber de yakmlarma ve 
akra:oolarma Rabbmm emrini teblig ederken <<iyi davramn, ben sizi 
Allah'a kar§l koruyamam.» dedigi, amcasma, halasma ve hanlmlarm 
efendisi olan k1zma ((Sizi Allah'a kar§l miidafaa edemem.» buyurdugu 
kesindir. Ahiretteki kurtulU§Un esasl; iman, salih amel ile nihun arm
masma baghdlr. Sevab ise; ki§inin, i§leyip yapbg1 §eyin kendine te'sir 
etmesi ve boylece etkisini kendinde gormesidir. Nitekim bir~ok ayet-i 
kerime'de ve hadis-i §erlf'lerde 'bu konu apklanrm§br. 

( .. ..... .. .. ... .......... ) 
Ancak cenaze namazmda ve diger zamanlarda mii'minlerin, Oliileri 

ve dirileri i~in dua etmeleri buyurulmu§tur. Dua, bir ibadettir. ister 
kabul edilsin, ister kabul edilmesin sevab1 o ibB.deti yapana aittir. Dua
lar ~eli§ik olacag1 i~in, §er'an ve aklen her duamn kabul edilmesi im
kanslzdlr. 

( ... ... ............. .... . ) 
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c;ocuklann anne ve babalan · ir;in dua edip sadaka vermelerinin, 
uzerlerine vadb olan orur;, zekat ve kurpan gibi vecibeleri kaza etme
lerinin caiz olduguna dair haJberler varid . olmu§tUr. Biz, bunlann hik
metini ve haklarmda.ki nasslan at;Ikladrk~ Anla§Ilan odur ki : Anne ve 
babalar, ~ocuklarmdan :bir klsmmm yaptlklan baz1 amellerden yarar
lamrlar. ·Qiinkii §eriatl koyan yaratiCJ, r;ocuklan anne ve babalanna 
ilhak etmi§ ve t1pk1 insanlann lxm;larllll Od._edikleri glbi, ,Allah'm bor~- · 
lanru da Odeyebilmek i~in r;ocuklann anne ve· babalann yerine kaim 
olacag1ru belirtmi§tir. Keza anne ve babalar, r;ocuklaim dualan saye
sinde hayra nail olurlar ki, bu bizzat duanm kendisi degildir. Ne var ki 
ceza ve kurtulu§un ana kaynag1, ki§inln kendi ameline dayarur, ~ocuk- · 
lanmn ameline dayamnaz. BOylece nasslarm aras1ru birle§tiimek mtim
ktin olur. 

Kim, hidayete uymak ister ve takvaya eri§mek isterse dini hevesine 
tfubi kllmaktan ka~msm, sahih nasslann kar§ISmda dursun ve bu ko
nuda selef-i salihin'in yoluna uysun. Bid'at1 te§vik eden sonrruki 'baZI 
kimselerin k1yaslanndan uzak dursun. ~ayet §eytan, sana ge~ekleri 
ters gosterir de, yanh§lan suslerse ve senin din bak1mmdan sahabe ve 
tabiin'den daha dogru yolda ve daha mukemmel olmak imkaruna sahib 
oldugunu s<:iylerse; kendi nefsini faziletler ve farzlarla. muhasebe et. 
Bunlanp kar§ISmda yerinin ne olduguna bak. Eger sen, gunlr .ve kibir 
g<:izleriyle de olsa onlardan birinin yansma veya daha azma ula§abil
digini g()rtirsen, bu takdirde daha fazla yapmak senin i~in ma'zur ola
bilir. Ne varki bunu, aldanmi§ a§In cahillerden veya ~arp1lm1§ deliler
den ba.§ka hi~ kimse iddia edemez. Bid'atlara tapanlann gogunlugu, 
farzlan eda etmek veya stinnetlere devam etmek konusunda yayadir
lar. Bir kiSrm da fuhu§ ve kotiiltiklerde ISrar ederler. T1pk1 adetlere ve 
kabirlere baglru;unakta ISrar ettikleri gi·bi. TlpkJ kabirleri bayram yeri 
haline getirdikleri gibi ve kabirlerde kadni erkek, ~oluk ~ocuk toplan
dlklan gibi. Ozellikle Ramazan ve Kurban bayrarm geceleriyle Receb 
aymm ilk cum'a gecesi kabirlerde topl,amp kurbanlar kesip t;e§itli ye
mekler pi§irip, yeyip, ir;ip, eglenip gittikleri gtbi. Burada korlerden pa.
rayla kiralachklan ki§ilere Kur'an okutup bw1un otesinde hi~bir arne!' 
yapma.dlklan gibi. Bunlarm okuduklan Kur'an ve zikirler, anlams1z 
bid'atlardan ibarettir. <;unkii baz1 miibahlar, burada senin i~in mek
nlh ve yasak haline gelebilir. 

Kabirlerde yapllan bu ihtifaller i~in hi~bir onleyici emir varid ol
maml§ olsa, Abdullah ·ibn Abbas'm sahih bir senedle naklettigi ve u~ 
siinen kitabmda yer alan §U hadis-i §edf bunu onlemek i~in kafidir : 
Allah Teala, kabirleri ziyaret ederek uzerlerini mescid edinip ~Ira ya-

Tefsir, C. VI F . 182 . 
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kanlara la'net etmi~tir. Ne. var ki bunlarm hepsi, dini adet haline do
nii§mii§ kesin hiikiimler §eklini almi§tir. Bunun ic;in kayulh vakf'iyeler 
kurulmu§, c·ahil §eriat yetkilileri bunun cevazma fetva vermi§ ve ilim 
ve irfan sahibi oldugunu ooyleyenler de bu sofralardan yer olmu§lard.Ir. 
Bunlar, ilim ve ir·fan dellall sap1klar ve &aptmcilard.Ir. Hal'buki saba
belerden bir kiSmi ·ve diger selef bilginle:ri; avamm farz sanmasm1 on
lemek i~in, zamaJJ. zaman 'baz1 siinnetleri bile terk ederlerdi. Bunu ya
parken, Hz. Peygamberin baz1 faziletlerin farz olmasmdan c;ekinerek 
onl·an i§lemeyi b1rakmas1 prensibine uya:rlard1. Ne var ki onlardan son
ra bir nesil gelmi'§, farzlan kiSml§lar, siinnetleri ve ibadetleri birakrm§
lar ve · bu tiir bid'atlara ·oaglanrm§lardir. Oyle ki bunlar, bu bid'atlan 
ic;in cum'alan ve bayramlan terk etmektedirler. Giic; ve kuvvet ancak 
Yiice ve Ulu Allah'a mahsU.stur. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VIII, 
254- 270). 

--oOcr--

·EN' AM SURESiNiN SONU · 
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A'RAF SURESi 

(Mekke'de nazil olmu§tur, 206 ayettir.) 

1 - Elif, Lam, Mim, Sad. 
2 - Bir kitab indirilmi1]tir sana. · Onunla insanlan 

uyarman ve, iman edenlere ogiit vermen i<;in. Ondan do
lay! gogsiinde bir sikintl olmas1n. 

3 - Rabb1n1zdan size indirilene uyun. O'ndan ba!?ka 
dostlara uymay1n. Ne de az ogiit dinliyorsunuz. 

Surfnin ba§mda:ki harfler ile ilgili geni§ bilgi ve alimlerin bu hu
sftstaki ihtilaflan, Bakara suresinin b~mda g~mi§ti. ibn Cerir der 
ki : Bize Siifyan ibn Veki'nin .. : ibn Abbas'tan rivayetine gore; «Elif, 
Lam, Mim, Sad.>) Ben Allah'Im, ~Iklanm, geni~e anlatlnm, demektir. 
Said ibn Cii·beyr de bOyle soylerili§tir. . 

« (Bu, rnbbmdan) sana indirilrrri§ bir kitabd1r. Ondan dol-ayi gog
sunde bir Sikmti olmasm.» ayetindeki ( , r£? ) kelimesi Miicahid, Ka-
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tade ve Stiddi'nin soylediklerine gore; §tiphe anlammdarur. Ulti'l-Azm 
peygamberlerin sabrettigi gibi, sen de bunun tehliginde ve bununla kor
kutmakta zorlanma, ytikstinme, anlammda oldugu da soylenmi§tir. 
Bu sebebledir ki, Allah Teala : «Onunla insanlardan (kafirleri) uyar
man ve iman edenlere ogtit vermen igin.» buyurmu§tur. Sonra Allah 
Teala, btittin aleme hitab ederek: «Ra:bbrmzdan size indirilene uyun.» 
buyurmaktad1r. Siz, timmi olan peyga:mberin izinden gidin. 0, her 
§eyin Rabbi ve Maliki olandan indirilmi§ bir kitab1 size getirmi§tir. <<O'n
dan ba§ka dostlara uymaym.» Sakm Rasultin .getirdiginin di§ma gik
maym. Bu takdirde Allah'm htikmtintin d.I§Ina gl'kffil§ ve bir ba§kasl
run htikmtine donmti§ olursunuz. Allah Teala'nm : <<Ne de az ogtit din
liyorsunuz.» ayeti §U ayetler gibidir: «Sen ne kadar h1rs g6stersen de 
yine insanlarm gogu inanmazlar.» (YUsuf, 103), «Eger sen, yerytiztinde 
bulunanlarm <;ogunluguna uyarsa.Il, seni Allah'm yolundan saptmrlar.» 
(En' am, 146), «Onlarm gogu Allah'a iman etmezler. ille de §irk ko
§anlar<hr onlar.» (Yl1suf, 106). 

.. ' .... y: ~~ 0' , . .;<{'/<..-: ... ~-:- !\:(:. ·' ·/.,~,--;:r~: .. ;.., ... ;(::,..-~, ~~ ,: ~ .o 0 <:; 
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~./' !J~~ ... ,~ ~; .... ~ .... 0 
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4 - Nice kasabalar vardlr ki; Biz onlan helak etmi

~izdir. Geceleyin uyurken, ogleyin dinlenirken, baskllllffilZ 
gelip c;att1 onlara. 

5 - Bask1nrm1z geldigi zaman; c;ag1n~lan : Biz ger
c;ekten zalimlerdendik, demekten ba~ka bir ~ey olmadl. 

6 - Andolsun ki; kendilerine peygamber gonderil
mi~ olanlara da soracag1z, peygamber olarak gonderilen
lere de. 

7 - Andoslun ki; onlara bilerek anlatacag1z. Zaten 
gaib de degildik. 

Heh1k Ettigimiz Kasabalar 

Allah Teala: «Nice kasabalar vard1r ki; biz onlan, (elgilerimize 
muhalefet edip onlan yalanlamalarmdan otiirii) helak etmi§izdir.» bu-
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yuruyor. Bu yapti:klanmn neticesinde hem diinyada Iiisvavlrk hemde 
bununla beraber onlann ba§ma ahiret zilleti gelmi§tir. Nitekim Allah 
Teala ba§ka ayetlerde de §Oyle buyurur: «Andolsun ki; senden once de 
peygamberlerle alay edilmi§ti. Onlarla eglenenleri alaya aJ.diklan §ey · 
~ep~evre k~at1verdi.» (En'am, 10), «Nice kasa·balarm halk1m zalim 
olduklan halde helak ettik. Art1k ~at1Ian ~okmii§, kuyulan korelmi§, 
saraylan yikilrm§tlr.» (Haec, 45), «Biz, nimet ve refahlyla §Imarml§ 
nice kasabalan yok etmi§izdir. i§te kendile·rinden sonra c;ok az k'imse
lerin otura:bilecegi (harab) yerleri. Ve oralara varis olanlar Bizdik, 
Biz.» (Kasas, 58). _ 

Allah Teala buyuruyor ki : « (Kendilerine Allah'm emri, bask1m ve 
musibeti gelenler) geceleyin uyurken, ogleyin dinlenirken bask1mm1z 
gelip c;·attl.» Her iki vakit de gaflet vaktidir. Nitekim Allah Tea.la 'ba§ka 
ayetlerde §Oyle buyu.rur: «Kasabalann halkl; kendileri geceleyin uyur
larken azab1m1zm onlara gelip c;atmamasmdan emin rni oldular? Yok
sa kasabalann halk1; kendileri giipegiindiiz oynarlarken azab1m1zm on
lara gelip ~atrna:smdan emin mi oldular?>> (A'raf, 97 - 98), «Kotii i§ler 
diizenleyenler; Allah'm kendilerini yere batlrma.smdan, yahut haber
leri yokken iizerlerine anSlZin azab gelmesinden emin mi bulunuyor
lar? Yahut onlar doniip dola§Irken kendilerini yakalamasmdan. rm? 
Ki Allah'1 aciz b1rakaca:k degillerdir. Yahut yok olmak endi§esindeyken 
yakalanmasmdan rm? Muhakkak ki Rabbm; Rauf'dur, Rahim'dir.>> 
(Nahl, 45 - 47). 

Allah Teala: <<Baskrmm1z geldigi zaman; c;agm§lan: Biz ger~ek
ten zalimlerdik, demekten ba§;ka· bir §ey olmadu> buyuruyor. Azab on
lara geldigi zaman; sazleri, sadece giinB.hlanm itiraftan ve kendilerinin 
buna laytk oldugunu ifadeden ba§ka bir §ey olmami§tlr. Nitekim Allah 
Tea.Ia ba§ka bir ayette §oyle buyurur : «Nice kasabalan kmp gec;irdik 
ki; halk1 zalim idi .. . Ocaklanm sonmii§ (kiil yigm1) haline getirdik.n 
(Enbiya, 11- _15). ibn Cerir der ki : Bu ayet-i kerime, Allah RasUlii 
(s.a.) nden rivayet edilen §U hadisin sahih olduguna ac;1kc;a delalet et
mektedir: Bir kavim; kendilerini ma'zur goremeyecek hale gelme
dikc;e, helak olmaz. Bu hadisi bize ibn Humeyd, Cerir kanallyla .. . Ab
dullah ibn Mes'ud'dan rivayet etmi§tir. Buna gore Allah RasUlii (s.a.) : 
Bir kavim; kendini ma'zur g6rmeyecek duruma gelinceye kadar (gii
nahlan ve aytplan iyice c;ogaimaksizm) helak olmaz, buyurmu§tur. Ravi 
der ki : Ahdiilmelik'e : Bu, nas1l olacak? diye sordum da bana : «Bas
krmmiZ geldigi zaman; c;agm§larl : Biz gerc;ekten zalimlerdik, demek
ten ba§ka bir §ey olmadl.» ayetini okudu. 

Allah Teala'nm: «Andolsun ki; kendilerine peygamber gonderil
mi§ olanlara soraca~z. » kavli §U ayetler gibidir: «0 giin Allah onlara 
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seslenip: Peygamberlere ne cevab verdiniz? der.>> (Kasas, 65), «Allah, 
peygamberleri topladl~ gun buyurur: Size ne cevab verildi? Onlar da: 
Bizim bir ,bildigmliz yoktur. Dogrusu, gayblan ·bilen Sen'sin Sen, der
ler.>> (Maide, 109). Allah Teala, k1yamet giinii iimmetlere; Allah'm pey
gamberleri vas1tas1yla gonderdigi §eylere ne ile icabet ettiklerini~ pey
gamberlere de risaJetlerini nasll teblig ettiklerilii sor-acakt1r. Bunun 
i\!indir ki, «Andolsun ki, peygamber olarak gonderilenlere de.>> ayetinin 
tefsirinde Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm · §6yle dedigini nakleder: 
Allah Teala insanlara, peygamberlere ne ile icabette ·bulunduklanm; 
pey.gamberlere ise neleri teblig etti:klerini soracakt1r. 

ibn Merduyeh der ki : Bize Muhammed ibn Ahmed ibn ibra,. 
him'in . .. ibn Omer'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle bu
yurmU§tur: Hepiniz \!Obans1mz ve hepiniz siiriiniizden sorumlusunuz. 
imam (devlet ba§kam) tebeasmdan, ki§i ailesinden, kadm kocasrmn 
evinden, kole efendisinin malmdan sorulacak (sorumlu tutulacak) tlr. 
Leys'in ibn Tavlis'tan rivayet ettigi bu hadisin ·benzerinde §U fazlahk 
var<hr: Sonra Allah Rasulii: <<Andolsun ki, kendilerine peygamber 
gonderilmi§ olanlara da soracag1z, peygamber olarak g6nderilenlere de.» 
ayetini okumu§tur. Bu hadis, yukarda verdigimiz fazlah~ olmaks1zm 
Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde tahric edilmi§tir. 

ibn Abbas der ki : «Andolsun ki, onlara bilerek anlataca~z. Zaten 
(onlara) gaib de degildik.>> ayetinin manasi; kiyamet giinii ·kitab ko
nulacak ve onlann yapagelmekte olduklanm soyleyecektir, demektir. 
«Zaten onlara gaib de degildik.>> Yani Allah Teala k1yamet giinii kul
Ianna az veya \!Ok, kiigiik veya biiyiik soylediklerin:i ve 'i§lediklerini ha
ber verecektir. Zira Allah Teala her §eye §ahid olup, higbir §ey O'na
gizli ve g3..ib degildir. 0, higbir §eyden gafil degildir. Aksine 0, g5zlerin 
hainligini ve gogiislerin gizlediklerini iyi 'bilendir. «Bir yaprak dii§mez 
ki onu bilmesin. Yerin karanl1klan ig-indeki tek bir tane; ya§ ve kum 
miistesna olmamak iizere her §ey apagrk bir kitabdadir.» (':En'am, 59). 

8 - Tart1, o gun haktir. Kimin terazisi agrr basarsa; 
i~te onlar, felaha erenlerin kendileridir. 
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9 - Kimin de tartiSl hafif gelirse; i~te onlar da, ayet
lerimize zulmeder olduklan ic;in kendilerini ziyana ugrat
mi~ olanlardir. 

Allah Teala buyuruyor ki : (Klyamet gtinii ameller i\!in konula
cak) <<Tarti, o giin haktlr.» Allah Teala hi{! kimseye asia zulmedecek 
degilctir. Nitekim ~ka ayetlerde ~oyle buyurmaktadir: (('~iz, kiya
met gtinii adalet terazileri kuranz. Hi~ bir kimse, hi~ bir §eyle haksiz
hga !Jgratllmaz. Hardal tanesi kadar bile olsa; yap1lam ortaya koyanz. 
He.sab gorenler olarak da Biz yeteriz.>> (Enbiya, 47), <<Allah; §iiphesiz 
zerre kadar haks1zhk yapmaz. Zerre kadar iyilik yapllsa; onu kat kat 
artt1nr ve kendi katmda biiyiik bir miika.fat verir.» (Nisa, 40), «Ama 
kimin tart1lan a~r gelirse; o, hO§ bir hayat i~indedir. Ama kimin de 
tart1lan hafif gelirse; art1k onuri da durag1 Haviyedir. Onun ne oldu
gunu bilir misin sen? Ktzgm bir ate§tir.» (Karia, 6- 1'1), «Tarttlari 
agir gelenler; i§te onlar, kurtulu§a ermi§ olanlardtr. Tartllan hafif ge
lenler ise; ~te onlar, kendilerine yaztk edenlerdir, cehennemde ebedi 
kalirlar.» (Mii'minun, 102 - 103). 

Klyamet Giinii Kurulacak Terazi 

K1yamet .giinii konacak olan tart! hakkmda §Oyle denil~tir : 
A'razlar bile olsa bunlar, amellerdir. ~u kadar var ki Allah Teala klya-
met giinii onlan cisimlere \!evirecektir. . 

Begavi der ki : Bu, ibn Abbas'tan rivayet edilir. Nitekim sahih bir 
hadiste belirtildigine gore; Bakara ve Al-i imran sureleri klyamet giinii 
iki hulut veya sai tutmu§, ·bir Strada durmu§ iki ku§ siiriisii gibi .gelir
ler. Yine bu kabilden olmak iizere sahih lbir hadiste Kur'an'm (ktya-· 
met giinii) sahibine rengi soluk bir gen\! suretinde gelecegi belirtil
mektedir. 0 ki§i somcak: Sen kimsin? 0, §Oyle cevab verecek: Seni 
geceleri uykusuz b1rakan, giindiizii de susuz g~irten Kur'an'1m ben. 
Kabir sualine dair Bern hadisinde de §Oyle denilmektedir : (Ktyamet 
giinii) mii'min . ~iye hO§. kokulu, giizel renkli bir gen{! gelecek. Mii'mi
nin; sen kimsin sorusuna o; 'ben senin salih amelinim, diye cevab ve
recek. Hadiste, kafir ve miinMtkm durumu i~in bunun aksi de zikre
dilmektedir. 

Amellerin yazth oldugu kitabm tartilaca~ da soylenmi§tir. Nite
kim «Bitaka» hadisinde §6yle anlatllmaktadlr: Ki§i (ktyamet giinii) 
getirilir. (Terazinin) bir kefesine onun amellerinin yaztld1~ doksan
dokuz defter konulur. Her biri goz alabildigine uzundur. Sonra iizerin
de «La ilahe illallah» yaz1h etiket getirilir. Ki§i sorar : Ey Rabb1m, bu 
defterlerle birlikte bu etiket nedir? Allah Teala buyurur : Muhak:kak 
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ki sen haksizllga ugratllmayacaksm. Ve bu etiket, terazinin bir kefesi
ne konulur. Allah Rasulii (s.a.) buyurur ki: Defterler hafif geldi de 
etiket agrrla§ti (ag1r geldi). Hadisi buna benzer rbir §ekilde rivayet eden 
Tirmizi, sahih oldugunu soylemi§tir. 

Bir ba§ka gorii§e gore ise; amel sahibi tartilacaktu·. Nitekim bir 
hadiste §Oyle buyurulur: K1yamet giinii §i§man bir adam getirilir de 
Allah 'katmda 'bir sivrisinek kanad1 ag1rhg1 gekmez. Sonra Allah Rasu
lii: ((K1yamet giinii Biz onlara deger vermeyecegiz.» (Ke'hf, 105) ayeti
ni okumu§tur. 

Abdullah ibn Mes'ud'un menkibelerinde anlatildigma. gore; Allah 
Rasillii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Onun 'bacaklannm inceligine mi 
§a§Iyorsunuz? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki; on
lar mizanda Uhud'dan daha agirdirlar. Biitiin bunlann sahih olmas1 
ile birlikte, bu hadislerin aras1m birle§tirmek miimkiindiir. Bir kere
sinde ameller, bir keresinde onlann yazlld1g1 yerler ve bir keresinde de 
onlan i§leyenler tartllacakt1r. En dogrusunu Allah bilir. 

10 - Andolsun ki; SIZI, yeryu~une yerle~tirdik. Ve 
size orada gec;:imlikler yarattlk. Ne de az ~iikrediyorsunuz. 

Allah Teala burada, kullarma vermi§ oldugu imkanlar husU.Sundaki 
nimetlerinden Oahsediyor. Yeryiiziinii onlar l<;in bir karar yeri kllml§, 
yeryiiziine sabit, sarsllmaz daglar, nehirler koymu§tur. Orada kullan 
i<;in duraklar, evler yaratmi§tlr. Yeryiiziiniin menfaa;tlerini onlara mii
ba.h. kllrm§, yeryiiziinden nz1klanm \!Ikarmalan igin, bulutlan onlarm 
emrine vermi§tir. Yeryiiziinde ticarette bulunmak iizere sebebler, ka
zan\!lar ve sanlacaklan \!e§itli vesilelerle gegimlikler yaratrm§tlr. Bu
nunla · birlikte onlarm ekseriyeti gok az §iikretmektedirler. Nitekim 
Allah Teala, ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktadlr : ((Allah'm nimetini 
saya;cak olursaruz bitiremezsiniz. Dogrusu, insan pek zalim ve nan
kordiir. » (Ibrahim, 34). 

( ... ... .... ........ ... ... ) 

----- i Z A HI----

Bilinmezlikler t~inde insan 

Sonra b\1 anlatilanlara ·kJ.SSa goziiyle balnp gegmek yet~ez. Bu, 
insamn hakikatmi anlatan bir beyand1r. Omm gergek tabiatuu, do-
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g~unu, etrafml c;evreleyen diger alemleri, hayatma hiikmeden kaderi 
ve Allah'm nzas1m bulmak ic;in ta'kib edecegi yolu g&terir. imtihan 
igin kar§Ila§acagi hadiseleri ve kendisini bekleyen neticeyi ogretir. Bu 
gergekleri (islam Dli§uncesinin . Esaslan · ve Husllsiyetleri) adli eseri
mizde anlatmi§ bulunuyoruz. 

Biz burada -kitab1m1zda ta'kib ettigimiz usuliin elverdigi olc;iide
bu hakikatlan derli toplu anlatmaya c;ah§acagtz. Tafsilati, adi gec;en 
eserimizin ilgili 'OOliimiine birakacagtz. 

insamn dog~unu anlatan klssadan anladigimiz birinci hakikat; 
-daha oncede soyledigimiz gibi- insan varhgmm, yaradili§ hactisele
riyle kainatm i§leyi§ tarz1 arasmda bagda§ma olmas1d1r. Kainati ve 
insam gevreleyen ilahi takdire (kanuna) gelince o, insamn dogu§unu 
belli §&rtla;rla karara baglami§tlr. Tesadiife birakmami§tir. Soziinii etti
gimiz bagda.§ma temel kaidedir. Allah'I gergek manas1yla tammayan
lar, O'nu geregi gibi takdir edemeyenler O'nun takdir ve fiillerini kendi 
basit be§eri Ol<;illerine gore degerlendiriyorlar. Ve bak1yorlar ki, insan 
denen mahltlk da §U yeryiiziindeki yaratlklardan birisidir. Yeryiizii de 
biiyiik kainat okyanusunda yiizen · kiigiik bir zerreden farks1zd1r. Bu
nun iizerine diyorlar ki : «~iiphesiz ki insanm ne§'etinin ve yeryiiziin
deki forrksiyonunun dl§mda ba§ka bir maksadm bulunmas1 elbette ki 
((ma'kul)) degildir. Bir k1sm1 da; insanm varllgmm, ta.rn.ftmen bo§ bir 
tesadiifiin eseri oldugunu, gevresinde bulunan kainatm da insamn ve 
canh hayatirun dii§mam oidugunu zannediyor. Aslmda biitiin bunlar, 
men"§e'i itibariyle Allah'm fiillerini ve takdirini be§erin basit olgille
riyle degerlendirmekten dog.an yalan ve tahminlerden ibarettir ... >> 

Gerc;ekten insan, bu ugsuz· bucaks1z miilkiin sahibi olsayd1 yeryii
ziine ehemmiyet veremezdi. Ve bOyle bir varllk arz iizerinde gezemezdi . 

. <;:iinkii onun ihtimam kapasitesi; bu muhte§em miilkiin iistesinden ge
lecek olgiide degildi. idare edemez ve her§eyi yerli yerince koymas1ru 
ve yiiriitmesini beceremezdi. Ne var ki yiice Halik bOyle degildir. Gok
lerde ve yerde ne varsa zerresine vanncaya kadar O'nun kontrolii altm
da~hr. Bu biiyii:k iniilkiin sahibi O'dur. Her§ey O'nun iradesi altmda 

· cereyan eder. 0 istemedik<;e hig bir §ey viicuda gelemez. Hak yoldan. 
aynlarak heva-i nefsine uyan insarun, --her ne kadar o bunu ilim saysa 
da- ma'rtlz kaldlgt a.fet; ka.inatl diizene koyup idare edenin Allah ol
dugunu unutmas1, O'nu kendi arzulanna uygun olarak tasavvur et
mesi, i§lerini ve kanunlanm kendisinin basit i§lerinde kullandigi olgii
lere s1gd1rmak istemesidir. i§te insan! Once boyle yapar, soma da bat1l 
fiki:rleriyle hakikatleri ortbas ettigi igin bOburlenir. . 

Be§eriyetin igine dii§tiigii yanli§ fikir ve ideolojilere ornek olmak 
iizere, Sir James Jeans'm «Esrarll Kainat)) adh eserinde soylediklerine 
bakahm. 
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«Son derece kii<;iik ve sevimli kum yigminnzm --diinyamizin
iizerinde duruyor, feza bo§lugunda diinyamiZI gevreleyen Oteki V'ar
hklarm tabiatmi anlamaya gali§Iyoruz. Zaman akiiDI bu alemi ne
reye gotiiriiyor? Bu kainatm mevcudiyetindeki inaksad nedir? ilk ola
rak korku ve de~et hissi ile irkiliyoruz. Nasi! korkmazsrmz. Oyle bir 
eb'adi var ki h'avsalaruz aJlnnyor. Uzunluk derecesini idrl1k edemiyor
sunuz. Uzerinden ge<;en asirlar, ta.<>avvur edemeyeceginiz Olgiide insan
oglunun tarihi, bu zaman kavrami i~inde gi:iz krrpnn§ kadar klsa ve 
ba.<>it. Korkun~ bir yalruzhk duygusu ile ezi!iyoruz. Feza igerisinde diin
yannzm i§gal ettigi yerin kiic,:iikliigiinii biliyoruz. Bizim diinyannz, ok
yanuslardaki milyarlarca kum t~neciklerinden birisi olmaktan oteye 
gidemez. Fakat da~ha da korkun<; olaru -anla§Ildigma gore- bu alem
de hizim hayatimiza benzer bir hayatm kasdedilmemi§ olmasidir. Bizim 
duygulannnz, arzularimiz, i§imiz, sanayiimiz, dinimiz kisaca her §e
yimiz bu a.Iemin plan ve projesine ters dii§iiyor gibi bir hal var. Bu 
alem ile bizin1 hayatinnz arasmda dii§manllga varan biiyiik bir tezad 
var, dersek gergegi soylemi§ oluruz. <;iinkii fezaya bakiyorsunuz, par
galan ekseriyetle cemactatm di§mda hayata elveri§li olmayacak dere
cede soguk. Ote yandan feza cisimlerinin bir ~ogu da, hayati imkansiz 
kllacak §ekil ve derecede sicakhk ne§rediyor. Yine feza, c,:ok ge§itli I§m
larla dolu. Bunlar, feza cisimlerine durmadan <;arparlar. DolaYJsiyla 
I§Inlann <;ogu, ya hayata zarar verirler ya da tamamen son verirler. 

~artlann bizi sevk ettigi alem i§te budur. Eger bizim meydana ge
li§imiz; vukubulan bir yanh§hk sonucu degilse, en azmdan bir tesa
diifiin neticesi olarak nitelendirmek gok dogru olur.» 

Bize gelince, daha onceden zaten izah etmi§tik. idare edici ve y6-
netici saltanatm yok oldugunu farzetmek suretiyle kainattaki her 
§eyin, hayatm dogmasma ters dii§tiigiinii iddia etmek; sonm da gergek 
hayatm varhg-Iru kabul etmek, dogrusu ilim sahibleri §Oyle dursun, 
bayag1 ki§ilerin bile havsala.<>Imn kabul edemeyecegi bir sonu<;tur bu ... 

Bu tasavvurun bir . an i<;in ma'·kUl oldugu dii§iiniilmii§ olsun. Peki 
bu durumda dii§man bir alemin igerisinde,- hayatm var OlU§U nasi! 
miimkiin olurdu? ustelik hakim bir kuvvetin takctiri mevzuubahs ol
madan. Aca~ba hayat, bu alemden daha kuvvetlidir de onun dii§man
llgma ragmen mi viicuda gelebildi? insan dedigimiz varhk --'hele de 
yok iken- acaba gergekten daha once var olan k.ainattan daha mi 
kuvvetliydi? Ve bu yiizden dii§maru saydig-Imiz kaina.ti zorlayarak ml 
hayata geldi? 

Bu <;e§it dii§iinii§ ve tasavvurlar, esasen dikkate deger §eyler de
gildir. Hi<; bir esasa istinad etmeyen «metafizik» gorii§ ve tahminlere 
giri§en bu cl'b:ilginler>>, bunlarla ugra§mak yerine, imkanlan Olgiisiinde 
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fiziki varllkhi.n anlatmakla ugra§Saydilar, insanlara etraf1 anlatbklan 
i~in -eksik de olsa- vazifelerini yapml§ olurlardi. Ne var ki, bu ko
nuda basit insani meraklanndan ba§ka mesnedi olmayan ibir takirn 
faraziye ve nazariyelerin batagma saplandllar. 

Biz, -hamd u senalar olsun Allah'm hidayetiyle-- bu muhte§em 
kainata bak1yoruz ama Sir James Jeans'in dedigi gibi korku ve deh§et 
hissetmiyoruz. Sadece bu w;suz bucaksiz kainatm yara.bciSma sayg1 
duyuyor ve O'ndan korkuyoruz. Ote yandan, O'nun yaratbklanndaki 
guzellik ve azameti goriiyor ve yakmhk duyuyoruz. Bize gore kainat, 
dii§man degil dosttur. Allah bizi ve diger varhklan ahenk i<;inde ya
ratmi§br. 

Her zaman bagda§abilecegimize inamyoruz. Ger~.;i azameti dikka
timizi ~_;ekiyor ve hayretimizi mucib oluyorsa da hi<; bir zaman urper
miyor, kendimizi bo§lukta hissederek yok olma endi§esine dii§rniiyoruz. 
<;iinkii Allah bizim de, kainatm da Rabb1d1r. Biz, okrunatla aram~zdaki 
munasebeti; dootane, kolayca, hatta yakmhk ve guvenle yiiriituyor, 
g~im kaynagimiZI onda araJip buluyor ve barmagimizi ondan te'min 
ediyoruz. 

Bu yiizden de Allah'a §iikreden kullan arasmda olmay1 temenni 
ediyoruz. 

«Sizi yeryiiziinde yerle§tirdik ve size orada bir~_;ok g~im vas1talan 
yarattlk. Ne de az §iikredersiniz>> .. . 

insarun yarabll§Im anlatan lossadan ogrendigimiz ikinci haki
kat; bu e§Siz varhgtn, canhlar aleminde iistiin bir yer i§gal etmi§ ol
masi, kendisine .mevk:ii ile mutenasib bir v·azifenin verilmi§ bulwunas1, 
deruhde ettigi vazifeyi yuriitebilecek kabiliyetle te~hiz edildikten ba§ka, 
hareket safhasirun 'kendi dl§Inda kalan butiin alemleri kapsayacak §e
kilde geni§letilmi§ olrnas1, -tek Allah'a kullugun hududlan i~_;erisinde 
kalmak ·§arbyla:_ diger butun a.Iemlerle ili§kisinin 'bulunmasi da bu 
kissad.an ogrendigimiz meziyetler arasmdad1r. Ne yaz1k ki, bu vasif
lann sahibi olan in.san; materyalist, pozitivist ideolojiler kar§ISmda 
ziyan edilmekte ve varhklar aleminde muessir bir eleman olma vasf1 
yok edilmeye ~ll§Ilrnaktadir. Zira bu ideolojilerin dikkatlerini atfet
tikleri ag1r1Ik noktas1ru, madde ve onun zorunlu sonu~lan te§kil et
mektedir. insam, oteki hayvanlarla kan§tiran tekamill gi::irii§iinde ise; 
bu varhk, neredeyse insanhk hasletlerinin tamamm1 kaybetmektedir. 
Freud'un deneysel psikoloji incelemelerinde insan, cinsel batakhkta 
dogar ve bu batakhkta yiikselir. Ne var ki islam'm insan gorii§u, aydm
hk ~ag denilen Ronesans devrinin insam ilahla§ilrmaya ~_;ah§an felse
fesi gibi olmaJip yuce bir varllk olan insana, kendi hakk1 olan §eyleri, 
bir i'tidal i~erisinde ve selim bi:r manbk <;er~_;evesi dahilinde bah§et-
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mektedir. Bu e§Siz varhgm dogu'§u, once Mele-i A'la'da ilan edildi. 
Miistakil olarak dogdugu hususunda kesin iddianuz olmamakla bera
ber. Kur'ari ayetlerinin umumi delaletinden boyle oldugu anla§Ilmak
tadlr. Bunu Hak Teala Hazret.leri butun varhklara duyurdu. Sure-i 
Bakara'mn ba§ka bir ayetinde insanoglunun, daha ilk ba§ta. . halife 
olarak yaratlld1~ 'bildirilir. Cennette g~irmi§ oldugu imtihan, bu hali
felige bir ~e§it haz1rlrk mahiyetindedir. Kur'an'm tnuhtelif surelerinde 
varid olan bru}ka ayetlerde -yalmz yerylizunun degil- butun kainatm, 
insanogluna halifelik vazifesinde yard1mc1 oldugu belirtilir. Allah, g()k-__ 
leri ve yeri insanm istifadesine sundugunu bildirir. 

Bu kiSSada insanogluna verilen gorevin btiyiiklUgu, ger~ekten apa
~lk anlru}llmakta<hr. Qtinku gezegenin i'mar edilmesi, --bu gezenin hac
mi ne kadar· buyiik olursa olsun- uzerinde insanoglunun hakimiyet 
kurmas1 cidden deh§et verici bir §eydir. 

Gerek bu kLSSadan, gerekse Kur'an'm umumi ifadesinden, insanm 
yalmz yeryuztinde degil, biitun kainatta e§Siz bir yaratlk oldugu anla
§Ilmaktadir. Meleklerin, cinlerin ve bizim bilmedigimiz diger yaratik
lann ayn ayn vazifeleri vard1r. Esasen ·bunlar, vazifeleriyle mutenasib 
mizac ve tabiatta yaratllrni§lardir. Halbuki insan, vazife ve husiisiyet-
leriyle ayn bir ozellik ta§Imaktadir. ( -~1.. "JI\.:...;.~ t:.i) ayetinde insarun 

bu ozelligi ne giizel ifade edilmi§tir. Gortiliiyor ki insan, kainatta tru}I
dl~ ozellikler y6ntinden mumtaz bir varhktlr. ZulUm ve cehil, bu ozel
liklerden baz1land1r. Buna onun soy s~kinligini, Him ve tecrtiibe edinme 
kabiliyetini, §ahsi iradeye sahib 'bulun~unu, zultim ve cehle kabiliyetli 
oldugu kadar ilim ve ad.alete de kabiliyetli olU§unu ilave edebiliriz. Esa
sen bu <<btittinliik», onu oteki mahluklardan ay1ran biricik ozelliktir. 

Buttin bunlar; kainatm korkun~ geni§ligme nisbetle hacmi pek 
ku~iik olan Yild1z tizerinde hayat suren insana o turlu bakl§ tarzlanm 
reddetmektedir. Zira hacim her §ey demek degildir. Bilgi kaJbiliyetine 
sahib aklm ozelligi -Allah'a kulluk hududu dahilinde-- istiklal ka:.. 
biLiyyeti olan irade ve §ahsi tercih hurriyeti. . . Evet 'butun bunlar, in
san nokta-i nazanndan degeri itibariyle Sir James Jeans ve benzerle
rinin uzerinde onemle durduklan, hacim ve buud meselesinden ~ok da-
ha iisttindiir. · 

Gerek bu k1ssa.dan, gerekse Kur'an'm umumi rlelaletinden anla§l
hyor ki, insan dedigimiz bu varhga atfedilen ehemmiyet, sadece yer
ytiztindeki hilMet gorevine ma'tuf olmaYip, daha once arz ettigirriiz 
g~ hareket sahasl olan ve munasebette bulundugu oteki alemlere de 
§amildir. 

islam'm nazannda insan, dogrudan dogruya Rabb-I Zillcelal'i ile 
faaliyet icra eder. Qtinkii onu yoktan var eden bizzat O'dur. Kendi nut-

A'r 

ku 
ya 

la1 
ka 
og 
ke 
yo 
esi 
ra' 
d:Ll 
ta: 
de 
tfu 
Ill( 

ffi( 

ed 
bu 
ge 
A) 
Er 
la1 
tel 
da 

ve 
la 
sar 
fe1 
m:i 
iru 

ol~ 

rir 
ler 
gh 
bu 
le1 
D{ 
iru 



A'raf, 10) HAD!SLERLE KUR' AN-I KERIM TEFSIR1 2911 

ku ile insarun dogu§unu da hem Mele-i A'la'da hem de varhklar diin
yasmda ilan eden O'dur. 

Ona cenneti -yasak agacm di§mda istedigini yemek iizere- bagi§
lami§, sonra da yeryiiziinde hilatet goreviyle taltif etmi§tir. Sure-i Ba-
kara'da (.\..-~I c" ;,I ~ _,) ayetinde belirtildigi v~hile bilginin esasm1 0 
ogretti. Biz bu ayeti, insanogluna telaffuz kudretiyle isimlerin §ekil, 
kelimelerin mana ve mefhumlarmm ogretilmi§ olmasl §eklinde anh
yoruz. Bilginin tedavill imkam bulmas1 ve yaygm hale gelmesi i~in 
esasen temel krude de budur. Hatlrlanacag1 iizere konuya Sure-i Baka
ra'da temas edilmi§ti. Allah insanogluna cennette ve-cennetten ~Ikanl
dlkt·an sonra baz1 tavsiyelerde bulundu. Onu diger cinslerden ayiran bir 
taklm . kabiliyetlerle taltif etti. Aynca --insan soyundan- el~iler gon
dererek hidayet yolunu g0sterdi. Diger nimetlere ilaveten, dii§tiigii ha.
tadan insam kurtarmak ve tevbesini kabul etmek i~in rahmetle mua
mele edecegini taahhiid etti. 

Hem insan, Mele-i A'la ile de icra-i faaliyet eder. Bilindigi gibi 
melekler ona evvela secde ettiler. Sonra da baz1lan muhat1z ta'yin 
edildi, baz1lan da vahiy getirmek ic;in el~ilikle gorevlendirildiler. «Rab
bimiz AUa:h)) dedikten sonra dosdogru olanlara (Peygamberlere) vahiy 
getirdiler, davalarmda sebat etmelerini saglad1lar, miijdeler verdiler. 
Aym miijdeyi miicahidlere de vererek onlara yard1mda bulundular. 
Ehl-i kiifr'e k•ar§I a~1lan sava§larda miicahidler safmda yer ald1lar, on
Ian oldiirdiller, azab ve i§kence ile ruhlanm kabzettiler. insanla. me
lekler arasmdaki miinasebet bundaJil ibaret degildir. Diinya ve ahirette 
daha bil'{!ok ili§kileri var<ilr. 

Cin taifesiyle de insanoglunun miinasebeti vard1r. Bu taifenin iyisi 
ve kotiisti oldugunu ve kotiilerine §eytan denildigini ibilmekteyiz. insan
la §eytan arasmda bir sava§ ge~tigine yukarda §ahid olmu§tuk. Bu 
sa!Va:§, muayyen giiniinii dolduruncaya kadar devam edecektir. Bu tai
fenin iyileriyle alan miinasebet, Kur'an'm diger ayetlerinde zikredil
mi§tir. Silleyman (a.s.) m k1ssasmdan anla§Ild1g1 iizere baz1 hallerde 
insan, cinleri kendi menfaatma kullanabilmektedir. 

insarun, maddi alemle de (ozellikle yer yuvarlag1, ylld1zlar ve yakm 
alan baz1 gezegenlerle) miinasebeti vard1r. Her §eyden once, arz iize
rinde Allah'm halifesidir. Arzm giicii, Jmvveti, i~e kabiliyeti, hazine;
leri insanm emrine verilmi§, bu nimetlerden faydalanmak iizere onun 
gizli s1rlanm ~6zebilecek nice kabiliyetlerle de techiz edilmi§tir. insan, 
bu kabiliyeti sayesinde fiziki kanunlan ke§federek uhdesinde tevdi edi
len hilafet gorevini yerine getirmekte ve ondan istifacte etmektedir. 
DolayiSiyla insanm biitiin canhlaria alakas1 vard1r. Qok yonlii olan 
insan, sahib oldugu kabiliyet sayesinde eri§ilmesi gii~ iirnitlerle dolu 
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~ok geni§ bir sahada hareket eder. Allah'a tam bir kulluk ettigi tak
dirde goklerin en ytice katlanna u~ar, bu yolda meleklerin mertebele
rini a§arak Sidre-i Miinteha'ya ula§Ir. Bunun tam tersi de olur tabii. 
ilahi emirleri kendi arzulanna uydurmaga ~ali§If, insanllk hasletle
rinden siynhr, hayvM'l.i duygularm esiri olursa; hayvanlardan daha 
a~agi bir derekeye dii§er. insamn ula§abilecegi bu iki manevi kutub 
ara.smdaki me.sAfe, maddi alem olan yeryiizii ile golder arasmdaki me
safeden ~ok daha geni§tir. 

Gerek bu ki.s.samn, gerek.se diger ayetlerin i~ret ettigi gibi bu 
husU.siyetler in.sandan ba§kasma verilmemi§tir. 

in.sanligm dogU§unU anlatan kiSSadan ogrendigimiz . ii~iincii ha
kikati §oyle ozetleyebiliriz : 

insan dedigimiz varhk -ba~alarmda bulunmayan ozelligine rag
men, belki de bu ozelligi sebebiyle- yaratih§ itiooriyle zaytf yanlara 
sahib bulunmaktadir. Bundan dolaytdir ki, onu §erre siiriiklemek miim
kiin olmakta, hislerinin ipine sanlan zavalh, esfel-i safilin'e yuvarlan
maktadir. Zayif yanlarmdan ba§ta gelenleri, diinyada ebedi kalma ar
zu.su ile servet edinme istegidir. Hele de Allah'm gfuterciigi yolu bira
kir, heva ve hevesine uyar veya sapitma garevini deruhde etmi§ olan 
inadci dii§manma teslimiyet gosterirse -ki bu dii§man i§ini hi<; ih
mal etmemekte, yapabilecegi her ~areye ba§ vurmaktadlr.- zaafmm 
son zirvesine ula§mi§ olur. Bu sebeblerden dolayi Cenab-I Hak, rahmet 
Sifatimn neticesi olarak insaru, duygulan ve akhyla ba§ba.§'a brrakma
mi§, ona ogiit vermek ve ihtarda bulunmak i~in el~iler gondermi§tir. 
in.san i~in bu hu.sU.s en biiyiik kurtulu§ dayanagidir. Bu dayanaga sir
tim veren herkes, §ehvet belasmdan kurtulur, nefsani duygulardan siy
nhr, Allah'a sigmrm§ olur. Rabbmi hatirlaytnca yakla§lllayan fakat 
o~·a daima pu.su ku··an dii§manmdan emin olur. Rabbmm rahmetini 
ve gazabim hatlrlar, cennet ve cehennemini hesab eder. 

Biitiin bunlar insana, §ehvet ve diger zaaflanm bastlrabilmesi i~in 
kuvvetli irade kazandmr. Cermet i~in insana verilen ilk egitim, «yasaga 
uymasmm» farz kilmmi§ olmasidir. Bundan maksad, iradesinin kuv
vetlenerek tahrik ve zaaf unsurlarma kar§I miicadele edebilmesidir. 
Birinci denemede maglUb olmw~ ise de bu maglubiyet, diger denemeler 
igin ibret verici olmasi bakimmdan onemlidir. 

Her lahzada tevbe kapilanmn a\!Ik tutulmasi ilahi bir Iutufdur. 
in.sa1n unuttugu zaman hat1rlar, yikildigi 21aman kalkar, §eytana uy
dugu zaman tevbekar olur. Her zaman 'kapiyi ~lk bulur, Allah teV'be
sini kabul eder, . dii§tiigunde kaldmr. istikametini diizeltenlerin kotii
liiklerini Allah iyilige te'bdil eder. Bu kullarm sevabrm diledigi kadar 
artmr. in.sarun ilk hatasiru, gerek kendisi gerek.se soyu igin la'neti ge-
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rektiren bir sebeb olarak degerlendirmez. Ne ebedi bir giinah ne de 
irsi bir vebal meveuddur. Kimse kimsenin vebalini yliklenmez, giina
hmdan sorumlu tutulmaz. 

islam dii§iincsinde yer alan bu ger~ek, insanllgJ.n omuzundan Ht
ristiyanllktaki kilise dogmasmm iizerine kaim oldugu Adem babadan 
gelme irsi giinahkarllk efsanesinin ag1rhgm1 kaldmr ... Nitekim bu dog
matik inanem iizerine kaim olan efsane ve huratelerden ote bir taktm 
a.gJ.r bask1 ve zuliim te§ekkulleri d.e aym noktaya istinad etmi§tir. 

Mesela Adem'in hata.smm, insanlann boynuna ge~irilen bir la'net 
halkas1 ·gibi miitalaa edilmesi, insanlara intikal ettirilen bu hatanm kef
faretini Odemek amac1yla Allah'm isa klllgma girerek as1lmaya raz1 
olu§u, i§keneeye tahammiil edi§i, insanlara veraseten intikal eden gii
nam kanryla odeyen isa ile birlik olanm giinahlanm bagt§lamayr ta
ahhiid edi§i gibi efsaneleri bu meyanda sayabiliriz. Halbuki islam, ha
tarun veraseten intikalini reddetmi§ ve insanlan, ba§kalanrun sorum
luluguna katlanma vebalinden kurtarmi§tiT. islam dii§iineesinde vazi
yet ~ok daha basittir; Adem unuttu ve h'atAya dii§tii. Tevbe etti af di-
1edi. Allah ta bu tevbeyi kabul etti ve onu af eyledi. Birinci .giinah 
mevzuu bOylece sona erdi. Bundan, geriye sadeee insanoglunun uzun 
siireli miicadele hayatmda istifade etmesi gereken yard1me1 bir tee
rube kaldl, 0 kadar .. . 

GOriildugii gibi islam inane1 gayet kolay ve ~1ktlr. 
Dordiineu hakikat: §eytanla siirdiiriilen sava§m; eiddi, temelli, 

devamh ve «;etin olu§udur. 
KISSanm devammdan, §eytamn durup dinlenmeden insam kovala

dlgi, her yerde kar§lSlna vdikildigi ve inad«;l bir tutumla pe§ini bir tiirlii 
btrakmad1g1 anla§1lmaktad1r. Ayeti hatlrlayahm: «Madero ki Sen beni 
azgmllga mahkum ettin, and olsun ki, ben de onlan sapt1rmak i~in 
Senin dogru yolunda pusu kurup oturaea.gJ.m. Sonra onlerinden, arka
larmdan, sag ve sollarmdan onlara sokulacagJ.m; c;ogunu Sana §iikreder 
bulamayacaksm.>> 

Mel'Un §eytan, insana kar§l olan ofkesinde 1srar ederek bu ofkeyi 
be§er hayatlmn sonuna kadar siirdurme yolunu se~ti. Buna mukabil 
insan, yaptlgt hat8.dan oturii Allah'.a yalvardl, ba~§lanmaslm diledi ve 
ilahi emre boyun egtli. §eyta.n·ise boyle. yapmad1. Aksine, Allah'a varan 
yollan kesecegini, bu yola kimsenin girmesine imkan vermeyeeegini, 
her yerde onlarm kar§Isma ~1karak sap1taeag1m ilan eyledi. §eytamn 
insana, arzu menfezlerinden sizdigmt, zayrf noktalanm bularak ora
lardan yakla§tlgrm s6ylemi§tik. Peki ama hi~ mi kurtulU§ yolu yok? 

Elbetteki var. tmalU1Uzl saglam tutar, Allah'1 hatlrdan ~1karmaz, 
§eytamn her tiirlii tahrlk ve vesvesesinden sakimr, §ehvetin sesine , . 

Tefsir, C. VI F. 183 
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kulak vermez, hidayeti hevesinize tercih edersenlz kurtulu§ yolunu bul
Inll§ olursunuz. 

§eytanla ammzda esasll bir sava§ oldugunu hatu:tlan g1karmayiruz. 
Bu sav~; heva ve hevesi b1rak1p hidaye'te uymakla, iradeyi hislere galib 
k1lmakla, yeryiizii.nii ifsad ederek §erre bogan §eytanm dostlanm b1ra
k1p §er-i §erif'e uymakla kazamllr. Vicdanlardaki miicadele ruhu ile, 
tatbikattaki miicadele ruhu ayn ayn §eyler degildir. Bizi isyana gotiiren 
her§eyin arkasmda §eytamn bulundugunu unutmamallyiz. 

Yeryiiziinde putl~mak isteyenler vard1r. Btmlar, insanlan kendi 
hakimiyetleri altma almak isterler; deger olgiilert ve kiStaslar kendi 
tamflanndan haZirlamril§tlr, kanunlar onlara Aittir. Allah'm koydugu 
kanunlan bir tarafa iterler. Dine dayah deger Olgiilerini ve kiStaslan 
kabul etmek istemezler. Biliniz ki bunlar, insanlann §eytanlandlr. ilha
rm oteki §eytanlardan allrlar. Bunlarla sava§, §eytanla sava§ demektir. 

§u halde uzun ve getin sav~m ag1rhgm1, §eytan ve yard1mc1lanna 
yoneltmek gerekiyor. Esasen heves ve §ehvet duygulanyla §eytana uyup, 
bilerek veya bilmeyerek kendini ilah yerine koyanlarla ve bunlarm 
meydana getirdigi §er kuvvetlerle ugra§maya ve sava§maya koyulan 
miisliiman, ayn ayn dii§manlarla degil tek bir dii§manla ciddi ve <;etin 
bir .sav~a giri§tigini bilmelidir. MiisHiman bu sava§l; sinsi programm1 
yiiriiten eski ve inad~l dii§mamna kar§I verdigini bilir. Bu sebeble ci
had, k1yamet giiniine kadar her yoniiyle biitiin alanlarda devam ede
::ektir. (Seyyid Kutub, Fi Z1lal'il-Kur'an, VI, 41 - 50). 

11 - Andolsun ki; SIZI yarattik, sonra size ~ekil-ver
dik, sonra da meleklere dedik ki: Adem'e secde edin. He
men secde ettiler. Ancak iblis mustesna. 0, secde edenler
den olmad1. 

Adem ve iblis 

Allah Teala burada atalan Adem'in §erefine i§aret buyurmakta ve 
dii§manlan iblis'ten sakms1nlar, yollanna uymasmlar diye onlara kar§l 
du§manh~m, hem onlara hem de atalanna kar§I besledigi gekeme
mezligi beyan buyurmaktad1r. Allah Teala burada: «Andolsun ki; sizi 
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yarattlk, .sonra size §ekil verdik, sonra da meleklere dedik ki : Adem'e 
secde edin.» buyurmaktadlr. Ba§ka bir ayette ise §Oyle buyurur: «Hani, 
Rabbm meleklere demi§ti ki: Kuru bir c;amurdan, §ekillenmi§ bir bal
~Iktan bir insan yaratacagim. Onu yaplp ruhumdan iifledigimde, siz 
derhal onun ic;in secdeye kaparun.» (Hicr, 28- 29) . Allah Teala Hz. 
Adem (a.s.) i yapi§kan bir c;amurdan yaratmi§, ona be§er sureti vermi§, 

. ruhundan iifiiriip Rablarmm §amm y~celtmek f,c;in meleklerin kendi
sine secde etmesini emretmi§, hepsi bu emri i§itip itaat etmi§ler, ancak 
iblis secde edenlerden olm:ami§tl. iblis hakkmdaki bilgi, daha once Ba
kara suresinin tefsirinin ba§mda gec;mi§ti. 

Bu husU.Sta anlattiklanmiz, ibn Cerir'in de te,rcih ettigi gorii§ler 
olup biitiin bunlarda ka.sdedilen, Adem (a.s.) dir. Siifyan .es-Sevri der 
ki : A'me§ kan.ahyla... ibn Abbas'tan rivayete gore; o, «Andolsun ki; 
sizi yarattlk, sonra size §ekil verdik.» ayeti h~kmda §Oyle demi§tir : 
Erkeklerin sulblerinde yaratlldllar ve kadmlarm raJ11mlerinde onlara 
§ekil verildi. ibn Abbas'm bu soziinii rivayet eden ~m, Buhari ile 
Miislim'in §artlanna gore; sahib oldugunu fakat onlarm tahric etme-· 
diklerini soyler. ibn Cerir'in seleften bazilanndan rivayetine gore ise; 
«Sizi yarattik, sonra size §ekil verdik.» ayetinden maksad, ziirriyyettir. 
Rebi' ibn Enes, Siiddi, Katade ve Dahhak ise bu ayet hakkmda §Oyle de
mi§lerdir: «Andolsun ki; sizi yarattik, size §ekil verdik.>> Yani Adem'i 
yarattlk, sonra ziirriyyetine §ekil verdik. Ancak bu soz §iiphelidir. Zira 
bundan sonra «Sonra da meleklere dedik ki: Adem'e secde edin.» bu
yurulmaktad1f. Bu ise; burada kasdedilenin Adem olduguna delalet eder. 
Burada c;ogw olarak getirilmesinin sebebi ise Adem'in, be§eriyetin ba
basi olmas1d1r. Nitekim Allah Teala, Allah Rasulii (s.a.) niin zamamn
daki israilogullan ic;in : «Ve iistiiniize bulutlan golge yapt1k. Kudret 
helvas1 ve bildircin indirdik.» (Bakara, 57) buyurmu§tur ki; burada da 
kasdedilen; Hz. Musa zamanmdaki babaland1r. Fakat bu, onlarm as1l 
babalarma verilmi§ bir nimet oldugundan, sanki onlarm <;ocuklan iize
rinde de vaki' olmu§ gibidir. 'Bu, Allah Teala'nm : «Andolsun ki; Biz, 
insam c;amurdan (siiziilmii§) bir ozderi yarattrk. Sonm da onu, nutfe 
halinde saglam bir yere yerle§tirdik.» (Mii'minlin, 12 - 13) ayetinin 

· hilatmad1r. Burada kasdedilen, Adem'in siiziilmii§ bir ozden, ziirriyye.: 
tinin de nutfeden yaratllml§ olmas1d1r. Bu gorii§, sahihtir. Zira ccinsam 
yarattlk» kiSmmdan maksad; muayyen bir zat olmaJlp cinstir. En dog
rusunu Allah bilir. 
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12 Buyurdu ki : Sana emretmi~ken secdeden seni 
ahkoyan nedir? Dedi ki : Ben ondan daha hayrrhyrm; beni 
ate~ten yarattm, onu ise c;amurdan yarattln. 

( ........................ ) 
«Ben ondan daha hayirhJIID.>> diyen iblis'in ozrii kabahatinden 

biiyiiktiir. Sanki o; iistiin olan kendisinden daha a§agl olana secde ile 
emredilmezmi§ gibi Allah'a (Allah'm bu emrine) · tiymami§ttr. iblis 
-Allah ona la'net etsin- §Unu kasdetmi§tir : Ben ondan daha haylr
hyim, nas1l bana ona secde etmeyi emredersin? Sonra kendisinin on
dan daha haJirll oldugunu beyfm etmek iizere kendisinin ate§ten yara
tlldlgmi, ate§in ise Adem'in yaratlld1g1 \!amurdan daha §erefli oldugu
nu ileri siirmii§tiir. La'netli iblis; yaratlld1g1 as11 unsura bakmi§, Al
lah'm §erefli k1lmasma hi~ bakmami§tlr. Allah'm §erefli k1lmas1; Adem'i 
eli ile yaratml§, ona n1hundan iifiirmii§ olmas1d1r. La'netli iblis Allah 
Teala'nm: «Siz derhal onun ic;:in secdeye kaparun.» (Hicr, 29) (emri) 
sozii mukabilinde olmak iizere bozuk bir klyasa gitmi§, secdeyi terket
mek suretiyle melekler arasmdan aynlml§tlr. Bu sebeple rahmetten 
mahrum edilmi§tir. iblis -Allah onu kahretsin- k1yasmda ve ate§in 
c;:amurdan daha §erefli olmas1 iddiasmda hata etmi§tir. <;amurun ozel
ligi; vakar, agrrba§hhk, hilim ve sebattrr. <;amur; bitkilerin, geli§me
nin, artmanm ve ISlahm yeridir. Ate§in ozelligi ise; yakma, hafiflik ve 
siir'attir. Boylece iblis, as1l unsuruna ihanet etmi§, Adem ise; Allah'a 
baglanma, tevazu, Allah'm emrine boyun egerek teslim alma, itirat, 
Allah'tan bagl§lanma ve tevbesinin kabulii ile esas unsuruna dayan
ml§tlr. Miislim'in Sahih'inde, Hz. Ai§e (r.a.) den rivayet edilen bir ha
diste Allah Rasillii (s.a.) §Oyle buyurmu§tUr : Melekler nurdan, iblis 
sat ate§ten, Adem de size vasfedilenden yarablmi§tl. Hadisi, Miislim bu 
§ekliyle rivayet etmi§tir. ibn Merduyeh der ki : Bize Abdullah ibn 
Ca'fer'in ... Hz. Ai§e'den rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle bu
yurmu§tur: Allah, melekleri Anj'm nurundan, · cinleri ate§ten, Adem'i 
de size va~fedilenden yaratmi§tlr. Ravi der ki : Nuaym ibn Hammad'a: 
Bunu Abdiirrezzak'tan nerede i§ittin? diye sordum, Yemen'de diye 
cevab verdi. Sahih'in dl§mdaki rivayetlerden birinde, hadisin lafz1 i<:in
de ~u kl::" lm da ge(!mektedir : Ht1r el-lyn, za'feran'dan yaratllrm§tlr. 

ibn Cerir der ki: Bize Kas1m'm ... Hasan'dan rivayetine gore; o, 
<<Beni ate§ten yarattm, onu ise c;:amurdan yarattm.» ayeti haklknda ~y
le demi§tir : iblis k1yas yaoml§tlr. 0, k1yas yapanlann ilkidir. Hadisin 
imad1 sah1htir. Yine ibn Cerir der ki: Bana Amr ibn Malik'in ... ibn 
Sirin'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir : K1yas yapanlarm ilki ib-
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lis'tir. Giine§ ve aya sadece k1yaslarla tapmllffil§tlr. Bu . hadisin de is- . 
nadl sahihtir. 

;~~~~~®~0GJ\.fi)&~~~~,~~~ti~~,J~ 
rf!::t:: /.' • ...-'/ -:.,.,., ~,., > /. ) 
~~~~~\J\t ~ ~fo 

13 - Buyurdu ki : Oyle ise; in oradan, artlk buyuk
lenmek sana duf?mez. Hemen c;Ik, sen alc;aklardans1n. 

14 - Dedi ki: Bana onlarm tekrar dirilecekleri gune 
kadar muhlet ver. 

15 - Buyurdu ki : Sen muhlet verilmi~lerdensin. 

Allah Teala iblis'e hitaben takdiri ve kevni bir emirle : <cOyle ise 
in oradan.)) buyuruyor. Emrime isyan etmen, itaatlmdan <;1kman se
bebiyle oradan in. Artlk orada, senin igin biiyiiklenmek yoktur. Miifes
sirlerden bir <;ogu, buradaki zamirin cennete raci' oldugunu soylemi§
lerdir. Bu zamirin, iblis'in daha once bulunmakta oldugu Melekut el-

, A'la'daki makam ve dereceye raci' olmas1 da muhtemeldir. 

«Hemen <;lk, sen al<;aklardansm.» Zelil ve hakir olanlardansm. Bu, 
onun maksadmm aksi ile muamele etmek, muradlmn tersi ile onu ce
zalandirmaktlr. i§te o s1rada la'netli iblis, telafi i<;in Allah Teala'dan -
din giiniine kadar miihlet iste~ ve : «Bana onlann tekrar dirilecek
leri giine kadar miihlet ver.» demi§tir. Allah Teala da hikmeti, iradesi, 
muha.Iefet edilemeyen, kar§l gelinemeyen me§iyyeti ile onun istegini 
kabul etmi§ ve 0: «Sen miihlet verilmi§lerdensin.» buyurmu§tu. O'nun 
hiikmiinii geciktirip geri <;evirecek yoktur. 0, hesab1 <;abuk oland1r. 

16- De ki: Oyleyse beni azg1nhga mahkum ettigin 
ic;in ben de andolsun ki; Senin dosdogru yolun uzerinde 
onlara kar~1 duracag1m. 
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17 Sonra andolsun ki; onlann onlerinden, arkala...:-
nndan, saglarmdan ve sollanndan gelecegim. Ve Sen on
larm <;ogunu ~ukreder bulmayacaks1n. 

Allah Tehla iblis'e «Onlarm tekrar diriltilecekleri -giine kadar» 
mi.ihlet verip iblis bunu saglama aldigJ.nda; inadl~maya ba§larm§ ve: 
«Beni azgmllga mahkfun ettigln gibi ·ben de andolsun ki; Senin dos
dogru yolun iizerinde onlara kar§l duracag1m.» dem~tir. ibn Abbas 
( ~~1\...:i) klsmrm ( -~llS J «Beni sap1kllga dii§iirdiigiin gibi.» 
§eklinde tefsir ede:rken; bir ba§kas1: Benim kendisi sebebiyle uzakla§
tlnldlglm §U (Adem) in ziirriyyetinden yaratacagm kullarm i~in Sen 
beni nastl helak etmi§sen; ben de hak ve kurtulu§ yolu iizerinde onlar 
i~in oturacag1m. Onlan hak yoldan sapt1racag1m ki; beni dalalete dii
§iirmen yiiziinden onlar da Sana ibadet etmesin ve Seni birlemesinler, 
Gramer 'bilginlerinden birisi, buradaki ( y ) harfi cerri yemin ic;in 
oldugunu sayler. Buna gare -mfma : Senin beni azgmhga mahkum etmen 
hakk1 i~in; ben de Senin dosdogru yolun iizennde onlara kar§l otura-· 
cagJ.m, §eklinde olur. Miicahid, ayetteki «Senin dosdogru yolundan» _ 
ifactesi ile hakkm kasdedildigini soylemi§tir. Avn ibn AbduHah'tan nak
len Muhammed ibn Suka ise, burada Mek·ke yolunun kasdedildiginJ ' 
soylemi§tir. ibn Cerir der ki: Sahih olan; <<Dosdogru yol»un genel 
oldugudur. Ben de deri'm ki: imam Ahmed'in Ha§im i·bn el-'Kas1m ka: ·• 
nallyla ... Sebra ibn Ebu Fakih'den rivayetine gare; o, Allah Rasulii 
(s.a.) nii §oyle buyururken i§itmi§: §eytan, Ademoglunun yollannda 
oturur: §eytan; insana kar§l islam yolunda oturur ve: Miisliiman. m1 
oluyorsun, dinini, babalannm dinini mi btraktyorsun? der. Ademoglu 
onu dinlemeyerek miisliiman olur. Ona kar§l hicret yolunda oturur ve : 
Hicret edip yerini, yurdunu mu terkediyorsun? Hicret edenin misali, an
cak ipte ~h bir klsrak misalidir, der. Ademoglu onu dinlemeyip hicret 
e'der. Sonra ona kar§l, cihM yolunda oturur. Cihad, nefis ve mal ile olan 
cihadd1r. §oyle der: Sava§lp oldiirillecek misin? Kadmm n.ikahlanacak 
ve malm bOlii§iilecek! Ademoglu ona kar§l gelip cihact eder. Allah Ra
sUlii (s.a.) §oyle devam huyurdular: Onlardan kim bunu yapar ve i>liir
se onu cennete koymas1 Allah iizerinde bir hak olur. Veya oldiiriilfuse 
yine onu cennete koymas1 ~llah iizerinde bir haktlr. Eger bogulursa, 
onu cennete koymak Allah ic;in bir haktlr. Veya hayvaru onu iizerinden 
atar ve boynu kmhrsa; onu cennete girdirmek Allah iizerinde bir 
haktlr. 

Allah Teala : <<Sonra andolsun ki; onlann onlerinden, arkalarmdan, 
· sa$1M"mdan ve sollarmdan gelecegim ... >> buyuruyor. ibn Abbas'tan fi.: 
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vayetle Ali ibn Ebu Talha der ki : «Sonra andolsun ki, onlann onle
rinden gelecegim.» kavli; onlan, ahiretleri hakkmda §iipheye dii§iire
cegim. «Onlann arkalarmdan gelecegim.» kavli; onlann diinyalanna 
olan arzU:.arm1 koriikleyecegim. «Ve onlann saglarmdan gelecegim.» 
kavli; dinlerine dair i§lerini, onlara kan§tlracagim. «Ve onlarm solla::· 
rmdan gelecegim.» kavli; ma'siyetlere 'kal"§l onlarm arzulanm koriik
leyecegim, demeiktir. 

Bir rivayetinde Ali ibn Ebu Talha ve A vfi, ibn Abbas'tan §Oyle 
naklederler : ccOnlerinden» gelmesi; d_iinyalan yoniinden, «arkalann
dan» gelrnesi; 0 ahiretleri yontiJnden, «Saglanndan» gelrnesi; iyilikleri 
y6niinden, «sollanndan» gelmesi; ise. rkotiiliikleri yoniinden gelme
sidir. 

Katade'den rivayetle Said ibn Ebu Arube der ki : «Onl'ara onleTin
den» gelecek ve onlara tekrar dirilmenin, cennetin ve cehennemin olmar . 
d1grm haber verecektir. «Arkalanndan» diinya i§leri yoniinden gelecek, 
onlan kendileri i{!in siisleyip onlara ~ag1racakt1r. «Saglanndan» iyilik
leri yoniinden onlara gelecek ve onlan 'bu hususlarda oyalayip gecikti
recektir. wSollanndan» gelecek ve kotiiliikleri, ma'siyyetleri onlara siis
leyip, bunlara ~g1racak ve emredecek. Ey A.d~moglu; o, sana her yon
den gelir, yalmzca iistiinden gelmez. Zira o, seninle Allah'm rahmeti 
arasma girmeye .giig yetiremez. Bu ~lklama ibrahirn en-Nehai, Ha
kem ibn Uteybe, Siiddi ve ibn Cerir'den de rivayet ed:ilmi§tir. ~u kadar 
var ki; onlar: «Onlann onlerinden» gelmesi diinya; «arkalarmdan» gel
mesi ise ahirettir, demi§lerdir. Miicahid ise §Oyle der : «Onlerinden ve 
saglanndan» onlann gorecekleri yerlerdendir. «Arkalann:dan ve soUa
rmdan» i.se onlann gormeyecekleri yerlerdendir. ibn Cerir'in terci
hine gore rilaksad; biitiin hayir ve §er yolland1r. Hayirtian onlan men'e
decek, kotiiliigu ise sevdirecektir. 

Hakem ibn Eban'm ikrime'den, onun da ibn Abbas'tan rivayetine 
gore o, «Sonra andolsun ki; onlann onlerinden, arkalanndan, saglarm
dan ve sollanndan gelecegim.» ayeti hakklnda §oyle derni§tir : Ustle
rindert dememi§tir. Qiinkii rahmet onlann ustlerinden iner. Ali ibn 
Ebu Talha'mn ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Ve sen onlarm gogunu 
§ii:kreder bulmayacaksm.» ayetine; onlan seni birler bulmayacarksm, 
diye mana vermi§tir. iblis'in hu sozii; ancak bir zan ve vehimden iba
rettir. Ancak bu, vakla ile mut·ab1k olmU§tur. Nitekim Allah Teala ba§
ka bir ayette §'oyle buyurmaktad1r: ccAndolsun ki; iblis, onlar hakkm
daki zanmm dogru \!lkartml§ ve mii'minlerden bir topluluk harig ona 
tabi olmu§lardlr. Haibuki iblis'in, onlar iizerinde bir hakimiyeti yoktu. 
Ancak biz, ahirete inananlarla ondan §iiphede olanlan 'belirtmek 'ic;in 

. yaptlk . . Ve Rabbm her §eyi gozleyendir.n (Sebe', 20.;. 21). 
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. Bu sebepledir ki; hadiste, §eytamn in.s:ana biitiin y()nlerinden mu
sallat olmasmdan Alla.h'a s1gmmak gerektigi varid olm~tur. Nitekim 
HAfiz Ebu Bekr el-Bezzar Miisned'inde der ki: Bize Nasr ibn Ali'nin ... 
Ibn Abbas'tan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurdu: Ey 
Allah'1m; senden af, diinyamda, dinimde, ailemde Ve malllilda afiyet di
lerim. Ey Allah'1m, ayiblannn ort, korkumda.n. beni emin kll. Oniimden, 
arkamdan, sag1mdan, solumdan ve iistiimden beni koru. Ey Allah'un, 

. a.lt taraf1mdan helak olunmamdan sana sig1lllrim. Hadisi sadece el
Bezzar rivayet etmi§ ve hasen oldugunu .saylemi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... Abdullah ibn Omer'den ri
vayetine gore; o, §Oyle dermi§ : Sabah ve a'k§am Allah Raswii §Oyle 
dua ederdi : Ey Allah'1m, diinyada ve ahirette senden afiyet dilerim. 
Ey Allah'mi, senden a.f ve dinimde, diinyamda, ailemde ve mallmda 
atiyet dilerim. Ey Alla.h'1m, ay1planm1 art, beni korkularundan emni
yette kll. Ey Allah'1m, beni oniimden, ard1mdan, sa~dan, solumdan 
ve iistiimden koru. Altundan helak edilmekten Senin azametine m~m
nm. Veki; bu sonuncu ifade ile, yere batmarun kasdedildigini roylemi§
tir. Hadisi Ebu Davud, Nesei, ibn Hibban ve Hakim/Utbade ibn Miis
l'im'den rivayet etmi§ler ve Hakim hadisin isnad1mn sahlh oldugunu _ 
stiylemi§tir. 

-----iZAHI 

Yam dort yandan ona gelirim. Dii§manm dart yanda.n gelmesi gibi 
miimkiin olan her taraftan aldatip yoldan ~1karma kasdl temsil edil
mek istenmi§tir. Bunun i~in iistlerinden ve altlarmdan d~il de; anle
rinden, arka.larmdan, saglanndan, sollanndan, denmi§tir. Denildi ki: 
Ustlerinden denmemi§tir, ~iinkii iistten rahmet iner. Altlanndan da 
denmemi§tir, ~iinkii alttan gelen §eylerden insan iirker. ibn Abbas 
der ki: Onlerinden maksad aruret, arkalanndan maksad diinya taraf1, 
saglarmdan maksad iyilikler, sollarmdan maksad kotiiliikler taraf1d1r. 
Onlerinden denilmekle; bilip saklnma imkaruan olan taraflan, arka
lanndan denilrpekle; bilmeyip sakmamayacaklan taraflan, saglanndan 
ve sollanndan denilmekle; bilip saklnabilecekleri ancak uyaruk ve ihti
yatll olmad1klan igin bilip sakmamad1klan taraflan kasdedilmi§ ola
bilir. (Kadi Beydavi, Envar'iit Tenzil, II, 530). 

--~oOo~--
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18 - Buyurdu ki : <;1k oradan, al<;ak ve kovulmu~ ola
rak. Andolsun ki; onlardan kim sana tabi olursa, cehen
nemi biitiin sizden dolduracagrm. 

Mel'un §eytan 

Allah Teala la'neti, kovmayi, Mele-i A'la'daki yerinden uzakl~tlr
ma ve surgunu te'kid makammda olmak uzere : ((<;l'k oradan, al~ak ve 
kovulm~ olarako» buyurmu.§tur. 

( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 o) 
SU.fyan es-Sevri'nin Ebu i:sha.k'tan, onun Temimi'den, onun da 

ibn Abbas'tan riv!yetine gore; o, <c<;1k oradan, al~ak ve kovulmu§ ola
vako» ayetine : ga.zaJba ugraml§ olarak ~1k, diye mana vermi§tir. Ali 
ibn Ebu Talha, ibn Abbas'tan rivayetle : Ku~Uk ve gazaba ugraml§ 
olarak, demi§tiro SU.ddi : .Gaza•ba ugram1§, kovulmu§ olarak; MU.camd : 
SurUlmU.§, kovulmu§ olarak; Rebi' ibn Enes ise: SU.rgun edilmi§ ve ku
<;!UltUlm~ olarak, diye tefsir etmi§lerdiro 

Allah Teala'mn: ((Andolsun ki; onlardan kim_sana tabi olursa, ce
hennemi butun sizlerden dolduracag1mo)) kavli, §U ayeti gibidir : Bu
yurmu§tU ki: ((Haydi git, onlardan her kim sana uyarsa; muhakkak ce
hennem sizin cezamro1ro Hem de tam bir cezao Sesinle onlardan gucunun 
yettigini, yerinden oynato Atlannla ve ayaklannla onlara ka.r§l haykl
rarak yuruo Mallarda ve ~ocuklarda onlara ortak ol. Ve va'dde bulun 
kendilerineo ~eytan, anca,k aldatmak i~in va'deder onlara. Muhakkak 
ki Benim kullanm U.zerinde bir ha.kimiyyetin yoktur senino Vekil olarak 
Ra.bbm yetero)) (i:sra, 63- 65) 0 

19 - Ey Adem; sen ve e~in cennette oturun. ikiniz de 
dilediginiz yerden yeyin. Su agaca yakla~may1n, sonra 
zalimlerden olursunuz. 
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20 Derken ~eytan ay1p yerlerini kendilerine gos-
termek ic;in ikinize de vesvese verdi ve dedi ki : Rabbm1z 
sizi ba~ka bir ~ey ·ic;in degil, ancak iki melek veya ebedi 
kalanlardan olmaniZl onlemek i<;in yasaklami~tlr. 

21 - Ve; dogrusu ben size ogut verenlerdenim, diye 
ikisine yemin etti. 

Hz. Adem ve E§i Cennette 

Allah Teala Adem (a.s.) ve e§ine cennette bir agru; di§mda biitiin 
meyvelerden yemeyi miibah klld1gmi zikrediyor. Bu hususta Bakara 

· sfuesinde bilgi verilmi§ti. i§te bu esnada §eytan ikisine de hased etmi§, 
onlan ~ekememi§ ve onlarm i~inde bulunduklan nimetin, iizerlerinde 
olan giizel elbiselerin soyulup al1nmas1 i~in hile, hud'a ve vesvese ver
meye <;ah§rm§tlr. Bir yalan ve iftira olarak §oyle demi§ti .: «Rabbrmz, sizi 
ba§ka bir §ey i\!in degil, ancak iki melek veya burada ebedi kalanlardan 
olman1z1 onlemek i~in yasaklaml§tlr.ll Eger siz ondan yemi§ olsayd1mz, 
bunlar sizin i~in mutlaka meydana gelirdi. Nitekim Allah Teala ba§ka 
bir ayette §Oyle buyurmaktaxhr : «§eytan: Ey Adem; sana sonsuzluk 
agac1ru ve ~okmesi miimkiin olmayan bir saltanat1 gootereyim mi? de
di.ll (Taha, 120), Size verilen emir, sizin iki ;melek olmamaruz i<;indir. 
Ciimle yapiSl itibariyle bu, «§a§mrsmiz diye Allah size a~1khyor.ll (Ni
sa, 176) ifadesi gibidir ki, burada bir nefy harfi takdir edilecektir ... 

«Ve; dogrusu, ben size ogiit verenlerdenim. (Burada ~uhakkak 
ben sizden daha onceyim ve bu yeri iyi bilirim.) diye ikisine de Allah'a 
yemin etti.ll Onlara Allah adma yemin etti de nihayet ikisini de al
dattl. Bazan mii'mini de Allah'a yemin ederek aldatabilir. §oyle de
mi§ti : «Muhakkak ben, ikinizden once yaratlld1m. Ve sizden daha ~ok 
bilenim. 0 halde bana uyun ki, sizi dogru yola ileteyim.ll ilim ehlin
den birisi §oyle dermi§: Kim, bizi Allah'a yemin ederek aldatmsa; biz 
de ona aldanrm§ oluruz. 
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· 22 - Boylece onlann ikisini de ba~tan <;lkanp al

dattL Aga<;tan tad1nca ay1p yerleri kendilerine goriindii. 
!kisi de kendilerini cennetin yaprag1yla ortmeye b~ladi
lar. Rablan da onlara: Ben· sizi o aga<;tan m_en'etmedin1 
mi? Ve ~eytan size apa<;1k bir dii~mandlr, demedim mi? 
diye nida etti. 

23 - lkisi dediler ki: Rabbmuz;, kendimize zulmettik. 
Eger bizi bag1~Iamazsan ve bize merhamet etmezsen; mu
hakkak ki biz, hiisrana ugrayanlardan oluruz. 

Said ibn Ebu Aru:be'nin Katade'den, onun Hasan'dan, onun da 
Ubeyy ibn Ka'b. (r.a.) dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Hz. Adem, 
hurma agaci gibi uzun boylu bir adamd1. Ba§mda s~ yoktu. i§lemi§ 
oldugu hata vuku bulunca; o s1rada ayip yeri kendisine goriindii. (Da
ha once) onu hi~ gormiiyordu. Cennettc k~arak gitmeye ba§ladl da 
cennetin aga~lanndan birisi ba§ma- tak1ld1. Ona : Beni b1rak, dedi. 
Ag~: Muhakkak ben seni b1rakaca:k degilim, ·diye cevab verdi. Rabbi 
ona seslenip; ey Adem, Benden mi ka~1yorsun? buyurdu. Hz. Adem: . 
Ra:bb1m, muhakkak ki ben Senden utandim, dedi. Bu hadisi, ibn Cerir 
ve ibn Merduyeh muhtelif kanallardan olmak iizere Ubeyy ibn Ka'b'
dan, o da Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet etmi§tir. Ancak mevkuf ola
rak rivayetinin isnadl daha_ sa:hihtir. . · 
· A:bdiirrezza.k der ki : Bize Siifyan !bn Uyeyne ve t'bn el-Miibarek' 

· in .. : ibn Abbas' tan rivayetlerine gore o, §Oyle demi§tir : Allal1 Teala' · 
mn Adem ve e§ine yasaklanu§ oldugu aga~. l;lugday b~ag1d1r. On
dan yediklerinde aYJp yerleri kendilerine gorundu. ikisi de kendi-. 
lerine goriinen aytp yerlerini, cennet · a~larmm yapraklanndan 
incir yaprag1 ile ortmeye ba§lad1lar. Birbirlerine yapi§ml§lardl . . 

. Acfem (a.s.) cennetten k3.\!maya· ba§lacu. Cennet ag~larmdan birisi 
· ba§ma taklldl. Rla:bb1 ona : Ey Adem, Benden mi ka~Iyorsun? diye 'nida 
buyurdu. Hz. Adem: HaYJr, fakat ben Senden utand1m, ey Rabb1m, de

. di. A-llah Teala: Cennette sana verip mubah kildlklanm, sana haram 
· k1ld1gtmm yertne yetmedi mi? buyurdu. Adem : Evet, ey Rabb1m, fakat 
Senin izzetine yemin ederim ki, kimsenin Senin adlna yalan yere ye
rilin edecegini sanmamt§tlm, dedi. i§te bu, Allah Tea.Ia'nm: «Ve dog
rusu; ~ben size ogut verenlerdenim, diye ikisine yemin etti.» ayetinin 
anlarrud1r. Allah Teala: «izzetim adma, muhakkak seni yery\izune indi
recegim, sonra sen gegj.mini ancak zorlukla elde edebileceksin.» buyur
du. Ve o cennetten in<1irildi. ikisi cennette iken bolca (bolluk ic;inde) 
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yiyorlardl. Halbuki yiyecegi ve ir;ecegi bol olmayan yeryiiziine indirildi. 
Kendisine demircilik san'atl ogretildi ve (topragl) siirmekle emrolun
du. Toprag1 siirdii, ekti, sulad1. Nihayet ekini olgunla§mca bir;ti, sonra 
ezdi (harman etti), sonra savurdu, sonra ogiittii, sonra hamur ve ek
mek yap1p yedi. Ondan ancak Allah'm diledigine ( diledigi kadarma) 
ula§mi§tll'. Sevri'nin ibn Ebu Leyla kanahyla... i-bn Abbas'tan rivaye
tine gi)re; o, «iki.si de kendilerini cennetin yaprag1yla ortmeye ba~la
dllar.» ayetine: incir yapr$ diye mana vermi§tir. Bu ooziin ibn Ab
bas'a varan isnad1 sahihtir. Miicahid de §Oyle der : ikLsi de kendiltrini 
cennetin yaprag1yla elbise §eklinde ortmeye ba§lad1lar. Vehb ibn Mii
nebbih, «Elbi.selerini onlardan (iki.sinden) soyarak ... >> ayeti ile ilgili 
olarak §6yle deill.i§tir: Adem ve Havva'nm elbi.seleri, ayip yerleri iize
rindeki bir nur idi. Adem, Havva'nm ayip yerini, Havva da onun ayip 
yerini gormezdi. Agar;tan yediklerinde ayip yerleri kendilerine goriin
dii. Vehb ibn Miinebbih'in bu soziinii ibn Cerir, ona varan sahih bir 
isnAdla rivayet etmi§tir. 

Abdiirrezzak'm Ma'mer'den, onun Kata.de'den rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir: Adem: Ey Rabb1m; tevbe edip bagi§lanma dilesem ne 
buyurursun? demi§, 0 da: <<0 halde seni cennete koyanm.>> buyur
mll§tu. iblis ~se tevbe etmemi§ mehil Lstemi§ti. iki.sinden her birerine 
Lstedikleri verilill.i§tir. 

ibn Cerir der ki: Bize Kasrm'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; 
o, ~oyle demi§tir : Adem agar;tan yediginde kendi.sine : Sana yasakla.ch
grm agar;tan nir;in yedin? diye sorulmu§, o da: Havva bana emretti, 
demi§ti. Bunun neticesinde ancak zorlukla hamile kalmasm1, zorlukla 
dogurmas1m ceza olarak verdim, buyurmu§ ve bu s1rada Havva inle
~ti. Ona §oyle buyruldu : inleme; sana ve ~ocugunad1r. Dahhak ibn 
Miizahim, <<Habb1m1z, kendimize zulmettik. Eger bizi bagl§lamazsan 
ve bize merhamet etmezsen; muhakkak ki biz, h'iisrana ugrayanlardan 
oJuruZ.>> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: BU..11lar, Adem'in Rabbmdan 
aldlg1 (ilham yoluyla telakki ettigi) kelimelerdir. 

24 - Buyurdu ki: Kiminiz kiminize c:Iu~man olarak 
inin. Sizin iQin yeryuzunde bir muddet yerle~ip kalmak ve 
ge9inmek vardrr. 
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25 - Buyurdu ki : Orada Yru?ar, orada blur ve oradan 
<;akanhrsiniz. 

Cennetten inin 

((inin.n hitabmda kasdedilenlerin; Adem, Havva, iblis ve yJ.lan 
oldugu soylenmi§tir. Y1Iam zikretmeyenler de vard1r. En dogrusunu 
Allah bilir. Dii§manllk konusu esasta Hz. ·Adem ve iblis ile alakalldlr. 
Bunun i~indir ki, Allah Teala Taha suresinde: ((Hepiniz oradan inin.1> 
(Taha, 123) buyurmu§tur. Havva, Adem'e tabidir. Eger zikredilmesi 
sahih ise yilan da iblis'e tabidir. 

Miifessirler, onlardan her birinin inmi§ olduklan yerleri zikretmi§
lerdir. Ancak bu haberler netice olarak israiliyyat'a dayanmaktad1r. 
Dogrulugunu ancak Allah bilir. ~ayet bunlarm belirtilmesinde, ki§ile
rin din veya di.inya i§leriyle ilgili bir fayda soz konusu olsayd1, mutlaka 
Allah Terua bunlan kitabmda veya Rasuli.i (s.a.) sunnet'inde zikre
derlerdi. 

Allah Teala buyuruyor ki : ((Sizin ic,:in yeryiiziinde bir miiddet yer
le§ip kalmak ve gec,:inmek vard1r.n Belli bir ecele (zamana) kadar sizin 
i<;in orada kalma ve i'mar vard1r. Kalem bunu yazml§, kader bunlan 
sayrm~ ve ilk kitabda bunlar yazllmi§lardir. 

ibn A-bbas der ki : ((Ayetteki ( _;:.- ) kelimesi, kabirlerdir. Yine 
ondan rivayete gore; ( ;:;.- J yeryi.izi.i ve yerin alt1d1r. Her iki g6-
rii§i.i de, ibn Ebu Hatim rivayet etmi§tir. 

Allah Teala : (tBuyurdu ki: Orada ya§ar, orada oliir ve oradan c,:t
kanllrstmz.>> buyruyor ki b~ka bir ayette de: uSizi ondan (topraktan) 
yaratt1k ve oraya dondiirecegiz. Ve tekrar oradan da c,:tkaracagtz.» (Ta
ha, 55) buyurmu§tur. AIJah Teala, di.inya hayatl siiresince yeryiiziinii 
Ademogullanna yurt k1ldlgm1 haber vermektedir. Ya§amalan, 6liim
leri, kabirleri oradad1r. Allah Teala'mn sonlan toplayacag1 ve herkesi 
ameli mukabili cezaiandiracag1 k1yamet gi.ini.i iGin diriltilmeleri ve 
c,:lkanlmalan da oradand1r. 

-----iZAHI 

Daha oncede beyan ettigimiz gibi, Allah Teala bize ilk dogu§u
muzun haberini anlatlyor. Bu arada Alll:l.h'm bizim f1trat1m1za yerle§
tirdigi kanunlanm ac,:Ikllyor ve bunun geregi olarak yapmam1z icabeden 
§iikiir ve itaat ile tabiat1m1z1 antip temizlememizi bildiriyor. Diger su-
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relerdeki ayetlerin de a~lklaytp tefsir ettigi gihi, bu konudaki ayetle
rin ozii §Undan iharettir : Allah Teala insanoglunu, yeryiiziinde ken
disinin halifesi olmas1 i~in yaratnn§trr. Onu yeryiiziindeki her konuyu 
bilme yetenegi ile donatnn~tlr. Allah'm yiice s1fatlanmn ve giizel isim
lerinin ma:zhan olsun diye yeryiiziindeki biitiin madde ve enerjiyi in
sanoglunun yaranna vermi§tir. Bu s1fatla:rm, Allah'm bu diinyada ve 
ahiretteki yaratlklanna ili§me tarzm1 gostermi§tir. Dogrusu insan, ilk 
dogdugunda nimet cennetinde rahat ve huzur i~inde irni§. AHah'm 
ed-Darr ve en..,Nafi, el-Muntakim ve el-Gafir gibi bif1birinin kar§Itl 
olan s1fatlanm ortaya koymak i~in Allah ona ~eli§ik konula:rda kabiliy
yetler ihsan etmi§. insanogluna; hakk,a ve hayra <;eken melekiyyet vas
fma haiz ruhlar ile, batlla ve §erre ~eken §eytani vas1flara haiz ruh
Iardan etkilenme kabiliyyeti vermi.~tir. Birinci etkilenmenin neticesi; 
melek ve insan tabiatmm icab1 olan iki diinyadaki huzurdur, mut
luluktur. ikincisinin sonucu i.se; insan ve §eyt3:n ta!biatmda mevcud 
olan her iki alemdeki mutsuzluk ve §ekavettir. Ancak insan, bu ikisi
nin se~iminde birinciye kO§mak, ikinciden ka~mmak i~in kendisini 
dogru yola sevk eden ilahi vahyin hidayetine muhta<;tlr. I§te, Taha 
suresinde bahis mevzuu edilen husus budur: «Dedi ki: Ikiniz birlikte 
oradan inin. Birbirinizin dii§mam olara:k. Sizden kime Benden bir hi
dayet gelir de Benim hidayetime tabi olursa, o 'bir daha sap1tip mutsuz 
olmaz. Kim de Benim zikrimden yuz <;evirirse, muhakkak ki onun i<;in 
<;ok sikmtlli bir hayat va;rd1r. Ve Biz onu k1yamet gunii kor olarak 
ha§rederiz. 0 der ki: Ra:bb1m, beni ni<;in kor olarak ha§rettin, halbuki 
ben goriir idim. Allah buyurur ki : l§te bOyle. Sana ayetlerimiz geldi de 
sen onlan unuttun. Bu giin de aym §ekilde sen unutulursun.n (Taha, 
123 - 126). Buna benzer ifadeler, Bakara suresinde de ge<;mi.~ti. l§te 
dunyarun kotilliiklerinden ve ahiretin mahvolmasmdan korumak i<;in 
dinin sagladlg1 etki budur. Allah'm kitab1 da bu konuda onu tasdik 
etmeyenlerin aleyhinde delildir. Aynca Allah'm buyruklannm aksine 
tefsir edenle,rin de aleyhinde delildir. 

Daha once Bak2.ra suresinde k1ssanm tefsirinde na;kledildigi gibi, 
ba:zllar1 bu kiSsanm be§er ve §eytanm f1tratmda ilahi kanun ve siin
netleri a<;Ikla:mak iizere temsil edildigini soylerler. Buna gore Adem'
den maksad; insan tiiriiniin ilkidir. Nitekim araplar ka:bilelerini en 
me§hur atalan ve ilk koklerinin ·ad1yla adlandmrlar ve Kurey§ §oyle 
yapml§tl, Temim bOyle yapml.§tl, derler. Bu takdirde cermet; hayat ni
metinden ibaret olup cennetteki aga<; ta giinah ve isyan meyvesini 
veren · tabiattan ibaret olur. Nitekim kiifiir ve iman kelimeleri ile de, 
giizel ve kotii aga<; temsil edilmi§tir. Bu durumda cennetten <;Ikarll
mak; k~er ve olU§ meselesi haline gelir, te§ri' ve teklif meselesi olmak-
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tan ~1kar. Ustad Muhammed Abduh ·bu konuyu belig olarak a~Ikla~
trr. Bakara suresine miiracaat edilebilir. Bu klssadan maksad; uzerine 
h'iikum bina etmek degil, nasslann zahiriyle ikna' olmas1 gu~ olan 
kafalara meseleyi yakla§tlrmaktan ibaret olur. Bu gibiler ancak oylesi
ne beyanlarla mutmain olabilirler. 

K1ssarun muhtevas1 veya ozeti bundan ibarettir. K1ssadaki ibret 
unsurunun oz'iine gelince; o da §Udur: Bizim, nefislerimizi kemal ye
tenekleri ve tabiatlanyla bilmemiz gerekir. Onune ~1kan engellerin 
neler t>ldugunu ve bu engellerin onu nas1l eksikliklere got'iirdugunu og
renmemiz icabeder. Nefsimizi terbiye konusunna bize en iyi yardJ.mc1 
Allah'm kendisine ibactet etmek uzere bizden almi§ oldugu ahittir. Bu 
ayette, Allah'tan ba§ka §eytaruara ve benzerlerine ibadet etmemek 
esasl vardlr. ( ... ) 

Bu k1ssa uzerinde soz eden tefsirciler, bir~ok problemler ve ~maz
lar ~1karmaya ve bu ~1kmazlara, problemlere birtak1m uydurma ce
vablar vermeye ~all§IDI§lardir. Bu husus, onlann uzerinde y'iiri.id'iikleri 
kaidelerden kaynaklanmaktad1r. ;ioyle ki; Hz. Adem, bir peygamber 
ve Rasul idi. Peygamberler ise, Allah'a isyan etmekten uzak, ma'sum 
kimselerdir. Oyleyse §eytan Hz. Adem'i nas1l aldatmi§tlr? Allah'm buy
rugunun ·tersine olarak §eytamn yaptlg1 yeminlere Hz. Adem nas1l 
inanmi§tl? ~eytan Adem'i melek veya olumsuz k1lmak i<;>in nasll tahrik 
etmi§ ve o bu i§e nas1l aldanmi§tl? Halbuki bu davram§, zorur.lu olara:k 
oldiikten sonra dirilmeyi in~ara sevkeder. ~ayet Hz. Adem §eyUtm dog
rulamami§Sa, ona nasll itaat etmit§i? Hz. Adem'e cermet meyve1erinden 
yeme emri vucub mu, yoksa muba.hhk m1 ifade ediyordu? 0 aga~tan 
yemeyi yasaklama da haramllk m1 ifade ediyordu, yoksa kerahet mi? 
Daha buna benzer bir~ok sorular. Baz1 mufessirler bu konuda, Hz. 
Adem'in isyanmm §ekli bir isyan oldugunu soylemi§lerdir. Baz1 sufi
ler de meselenin hakikatmm ancak ahirette bilinebilecegini veya ke§if 
ehline ma'lum olabilecegini one surm'ii§lerdir. Halbuki bizim ortaya 
koydu?;umuz §ekilde anla§Ilacak olursa; bunlardan hi~birisi soz konusu 
olmaz. Meselenin temsil noktasmdan yorumlanmas1, emir ve nehyin 
teklif anlamma gelmeyip olu§ anlamma geldiginin kabul edilmesi ha
linde konu rahathkla anla§Ihr. Hz. Adem yarabld1~ zaman, ilkin ne 
peygamberdi, ne de rasuldu. Bu konuda ittifak vard1r. 0 donemde ri
saletin yeri yoktu. Peygamberlerle ilgili varid olan ayetlerin ve baZ1 
sahih hadislerin zahirinden anla§Illyor ki; Hz. Adem, mutlak anlamda 
rasul degildi. Rasullerin ilki Nuh Aleyhisselam'dlr. Peygamberlerin, 
peygamberlikten once ve sonra her t'iirlu gunahtan ma'sum olmalan 
kanaatl ise, baz1 raflzilerin dl§mda kim.seden nakledilmemi§tir. Ortada 
kotu ornek olmasmdan korkulan biri bulunmadl~ s1rada ma'slimiyyet 
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delili ve onun hikmeti za.hir olmaz. Allah'm mahlukatla ilgili kanunla
nru ve klssadaki diger ayetlerin gosterdigi husfulan goz ontinde bulun
durarak arapc;arun iislubundan anla§llan §ekliyle bu ayetlerin mana
smm ac;Iklanmasi hususunda varid olan bilgi bundan ibarettir. Ancak 
biz konuya anlatilagelen rivayetlerden hic;birini girdirmemi§ oluyoruz. 
Qiinkii rne§hur olan ve anlatllagelen o rivayetlere ne Allah'm soziinden, 
ne Rasulullah'm siinnetinden ve ne de Allah Tea.la'mn yaratiklanyla 
ilgili kanunlanndan delil bulmak miimkiindiir. <;iinkii bu konuda varid 
olanlarm biiyiik c;ogunlugu, giivenilmesi miimkiiri olmayan israiliyyat 
bilgilerinden ibarettir. Nitekim miifessirlerden birc;ogu, bu giivenilmez 
bilgileri aktararak yamlrm§lardir. Y1lan hikayesi, iblisin cennete gizli 
olarak girmesi ve Hz. Adem ile §eytan arasmda cereyan eden diyalog
lar bunlardand1r. 

Bunlann israiliyyattan olup olmad1gm1 ara§tlranlar; ehl-i kitab 
arasmda ittifakla kabul edilen kaynaklara ba§vursunlar ve bizimle 
onlar arasmda mevcud olan fark1 gorsiinler. (Re§id R1za, Tefsir el-Me
nar, VIII, 352- 355). 

---00(}- ---

26 - Ey ademogullan; size <;irkin yerlerinizi ortecek 
bir giyimlikle, b~_r de sizi susleyecek elbise gonderdik. Tak
va ortusu ise daha hayirhdir. Bunlar, Allah'In ayetlerjn
dendir. Belki onlar ogut alrrlar. 

Allah Teala kullanna, elbiseler ve degerli giyecekler verme lutfun
da bulundugunu ha'ber veriyor. Ayette zikredilen ( ..r~ ) aJip yer
lerini ortmek ic;indir. ( .;~.H • ._;.,..J ) ise, dl§ gorilnil~il giizeHe§tiren 
giyeceklerdir.Birincisi; zaruri ihtiyac;lardan, ( · J....J ) ise, kemal ve 
fazlahktandir. ibn Cerir ( .;lu ) kelimesinin, Arap dilinde ev e§yasi 
ve dl§ elbiseler manasma oldugunu soylemi§tir. ibn Abbas'tan rivayetle 
Ali ibn Ebu Talha -ki bu gorii§ii Buhari rivayet eder ( ~)I ) in 
mal anlamma geldigini sayler. Miicahid, Urve ibn Ziibeyr, Silddi ve 
Dahhak da boyle soylemi§lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi; ( .;~)I ) 
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m, g~imlik ve nimetler oldugunu soyler. Abdurra:hman ibn Zeyd ibn 
Eslem ise; bu kelimenin giizellik anlammda oldugunu soylomi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Yezid ibn Harun'un ... Ebu'l-A'la e§
§ami'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: E·bu Umame yeni 'bir elbise 
giydi. Elbise onun ege kemi~ine ula§tigmda §Oyle dedi: Ay1p yerimi 
ortecegim ve hayatimda kendisiyle giizelle§ecegim §eyle behi giydiren 
Allah'a hamdolsun. Sonra §Oyle dedi : Orner i'bn Hattab'm §Oyle dedi
gini i§ittim : ~lah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurdular: Kim, yeni bir elbise 
edinir ve onu giyerse; elbise ege kemigine ula§tl~nda: Ayip yerimi or
tecegim ve hayatlmda kendisiyle giizelle§ecegim giyecegi bana giydiren 
Allah'a hamdolsun, der, sonra eski elbisesini atar veya tasadduk eder
se; Allah'm zimmetinde olur, Allah'm kom§usu olur, oliiyken ve diriy
ken Allah'm tarafmda olur. Hadisi Tirmizi ve ibn Mace, Yezid ibn Ha
rlln kanallyla Asba' ibn Zeyd el-Ciiheni'den rivayet etmi§lerdir. Yahya 
ibn Main ve ba§kalan onun giivenilir oldugunu, §eyhi Ebu A'la e§-§a
mi'rrin ise sadece ·bu hadis ile bilindigini, bu hadisi ise kimsenin tahric 
etmedigini soylemi§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn Ubeyd'in ... Ebu Ma
tar'dan rivayetine gore; o, Hz. Ali'nin gen~ bir koleye gelip ondan iig 
dirheme bir gomlek satm ald1gm1, iki bilegi ve iki topugu arasma ka
dar onu giydigini gormi.i§. Hz. Ali onu giyerken §Oyle demi§: insanlar 
arasmda giizelle§ecegim ve ay1p yerlerimi ortecegim giyecekleri 'bana 
ba.h§eden Allah'a hamdolsun. Ona; sen bunu kendiliginden mi, yoksa 
Hz. Peygamber (s.a.) den rivayetle mi soyliiyorsun? denildi. Bu, giyme 
s1rasmda Allah Rasulii (s.a.) den i§ittigim bir §eydir. o, §oyle dua bu
yurmU§tu : insanlar arasmda giizelle§ecegim ve ayip yerlerimi orte
cegim giyecekleri bana bah§eden Allah'a hamdolsun. 

Allah Teala : «Takva ortiisii ise daha hayirhdlr.» buyuruyor. Mii
fessirler, bunun anlammda · ihtilaf etmi§lerdir. ikrime der ki : Bu, miit
takilerin k1yamet giinii giyecekleridir. ikrime'nin bu soziinii, ibn E'bu 
Hatim rivayet eder. Zeyd ibn Ali, Siiddi, Katade, ibn Ciireyc : Takva 
ortiisiiniin, iman oldugunu soylerler. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi bu
nun, salih amel oldugunu; yine ibn Abbas'tan naklen Ziyad ibn Amr; 
yiizdeki giizel vakar ve ag1r ba§hhk oldugunu soylemi§tir. Urve ibn Zii
beyr'den rivayet edildigine gore, takva ortiisii; Allah korkusudur. A·b
durrahman ibn Zeyd ibri Eslem §Oyle der : Takva ortiisii; Allah'tan 
korkup ayip yerini ortmektir. i§te bu, takva ortiisiidiir. Biitiin bu an
lamlar birbirine yakmd1r. Bunu, ibn Cerir'in rivayet .ettigi §U hadis 
de te'yid etmektedir. 0, §oyle der·: Bana Miisenna'mn .. . Haian'dan ri
vayetine gore; o, §Oyle demi§tir ; Osman ibn Affan (-z:.a.) 1 Allah Rasulii 

Tefsir, C. VI F . 184 
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(s.a.) nun minberi uzerinde gordtim. Uzerinde dugmeleri ~ztilu bir 
Kuhistan gornlegi vard1. Kopekleri oldurmeyi emrettigini, guvercinle oy
namayl yasaklad1gm1 ~ittim. Sonra §oyle dedi : Ey insanlar, §U gizli
liklerde (gonullerde olan :§eylerde) Allah't:m korkunuz. Allah Rasulu 
(s.a .) nu §6yle buyururken i§ittim: Muhammed'in nefsi kudret elinde 
ol,an (Allah'a) yemin ederim ki; gizlice amel i§leyip te Allah'm kendi
sine aleniyyet elbisesi giydirmedigi hi(; kimse yoktur. Eger ameli hayu
ise haYir, kotu ise kotu. Sonra, ((Bir de sizi stisleyecek elbise gonderdik. 
Takva orttisu ise daha hay1rhd1r.» ayetini okudu. i§te bu, Allah'm ayet
lerindendir ki; takva ort~u, guzel vakar ve ag1rba:§hhktlr. Hadisi bu 
§ekliyle ibn Cerlr, Stileyman ibn · Erkam'dan rivayet etmi§tir. Ancak o, 
zay1ft1r. Hadisi ~afti, Ahmed ibn Hanbel ve Buhari gibi imamlar <cKi
tab'Ul-Edeb» de sthhatli kanallardan olmak uzere Hasan el-Basri'den 
rivayet etmi§lerdir. Buna gore; o, mu'minlerin emiri Osman ibn Affan'1 
minberde, cum'a gtinu kopeklerin oldurulmesini ve gtivercin kesmeyi 
emrederken ~itmi§tir. Hadisi Hat1z Ebu'l-Kas1m et-Taberani el-Mu'cem 
el-Kebir'inde buna §ahid olmak uzere ba§'ka bir kanaldan merfu' olarak 
rivayet etmi§tir. 

27 - Ey ademogullan; ~eytan, ana ve babaruz1 ay1p 
yerlerini kendilerine gostermek i<;in elbiselerini soyarak 
nas1l cennetten <;1kard1ysa; sak1n size de bir fitne yapma
Sln. 0 da, taraftarlan da sizin onlan gormediginiz yerdetl 
sizi g6n1rler. Biz ~eytan1, iman etmeyenlerin velileri yap
tlk. 

~eytan Sizi Aldatmasm 

Allah Teala Ademogullanm, iblis ve benzerlerinden sakmchnyor. 
Onun, be§eriyyetin atas1 Hz. Adem (a.s.) i nimetler yurdu olan cen
netten yorgunluk ve rne§akkatler yurduna (;Ikarmaktaki dti§manli~m, 
orttilu olduktan sonra ay1p yerinin a(;Ilmasma sebeb olu:§unu beyan et
mektedir. Bu ise, ancak kuvvetl'i bir dti§manhk sebebiyledir. Allah Teala. 

( 

r 

l~ 

n 
n 

rj 

II 

0 

Pl 
k( 
yc 

ve 
ay 
Bt 
de1 
rru 
ret 

a\ 
ta\ 
Ku 
Odi 



A'raf, 27) HADlSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 2931 
----------------------------~-------------------

~ka bir ayette §Oyle bilyurmaktadir : <<~imdi siz Beni b1rak1p ta size 
dii§man olan, onu ve soyunu mu dost ediniyorsunuz? Zalimler i<;in 
ne kotti bedeldir bu.» (Kehf, 50) . 

.), .-' ~o o / 1 / o J-), (': / _11 -I- ./ ./ J (.; ~ / ~' // (" 
~~~~~::»uU~~ ~\.:n\J~~~' ~ \i ~;9 ~ ~\i ~ '~\j 
~~~·h) ,,,~,.,.f·:l\jf,..,~~~'I,~trs;~ 
~ ·~ ~ ... ~ _P.-.J~~"" "". ,. V' ~ 
),!£~-r \\ '.·-r~-!'~~ /, --.s1~;;®f., ~ ~.:~·:t~v&l'r~:~~~ 7\.-,i~J~~'Y..J .. .~ !J~)\. • ~I .. , .. '"" 

""" ~ .. ' """' 
. ~ \ - ... -::""' -::' ,.,., .. '" :"'/•)•'-:",-:'.J./0/.;,.,~ .J. • ""'-'\•\._:.,u,lJJ\\ ~,,. ':'\ 
4,).J~......., C,.)~J~~.J.)~·\;:l.! .. '.- !J ~ ... 

28 - Onlar bir hayas1zhk yaptlklan zaman: Biz ata
larrmiZI da onun uzerinde bulduk. Allah da bize onu em
retti, dediler. De ki: Allah; hic;bir zaman hayas1zhgi emret
mez. Siz, bilmediginiz ~eyi Allah' a kar~1 m1 soyluyorsunuz? 

29 - De ki : Rabb1m, adaleti emretti. Her secde ye
rinde yuzlerinizi on a dogrul tun. V e din de ancak kendisine 
muhlisler olarak yalvann. Ilk once sizi yaratt1g1 gibi, yine 
O'na doneceksiniz. 

30 -- Bir kisminl hidayete erdirdi, bir k1smma da sa
plkhk hak oldu. <;ti.nku onlar, Allah~1 b1rak1p ~eytanlan 
kendilerine dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin dogru 
yolda olduklann1 san1yorlard1. 

Miicahid der ki : Mii§rikler Beytullah'I 91plak olarak tavar eder 
ve: Annelerimizin bizi dogurdugu gibi tavaf ediyoruz, derlerdi. Kadm, 
ay1p yerine deriden oriilmii§ kii<;iik bir par9a veya bir §ey koyar ve : 

· Bu gun baziSI veya he psi goriiniir. On dan g6riineni ben helal k1lacak 
degilim, derdi. Allah Teala da : <<Onlar bir hayas1zllk yaptiklan za
man: Biz atalanmizi da onun iizerinde bulduk. Allah da bize onu em
retti, dediler ... » ayetini indirdi. 

Ben derim ki : Araplar Kurey§ di§mda Beytullah'I elbiseleri ile 
tavaf etmezlerdi. Bunu, Allah'a isyan edilen elbiseler i9inde Beytullah'l 
tavaf etmek istemedikleri §eklinde te'vil ederlerdi. Muhatazakar olan 
Kurey§ ise, elbiseleriyle tava.f ederdi. Bir muhafazakarm kendisine 
6diin9 elbise verdigi ki§i ile, yamnda yeni bir elbise olan ki§iler de elbi-
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seleriyle tava.f ederler, sonra o elhiseyi atarlar ve hi\! kirruse o elbiseyi 
almazd1. Yeni elbise bulamayan, muhatazakar birinin kendisine Odiin\! 
elbise vermedigi kimseler de, \!lplak olarak tavat ederler, bazan kadm 
\!lplak olara.k tavaf eder ve ay1p yerini bir miktar ortecek bir §eyi ayip 
yerine koyard1.· Ka:dinlar ~ok kere geceleyin tavar ederlerdi. Bu, ken
diliklerinden uydurduklan ve atalanna 'uyduklan bir adetti. Onlar, ba
balanmn bu adetinin Allah'm emrine veya §eriatma dayand1gma ina
mrl-ardL i§te Allah Teala onlarm 'bu gtilii:§lerini kotiileme sadedinde : 
«Onlar bir hayasizhk yaptlklan zaman: Biz, atalar1rmz1 da onun iize
rinde bulduk. Allah da bize onu emretti, dediler.» 'buyurdu. Allah Teala 
on1ara bir cevab e>lmak iize•re §Oyle buyurur : « (Ey Muhammed, bunu 
iddia edenlere) de ki : Allah hi~bir zaman hayas1zhg1 emretmez.» Sizin 
bu yapt1gm1z bir hayas1zhktlr. BOyle bir §eyi Allah asia emretmez. 
«Siz bilmediginiz §eyi Allah'a kar§I m1 soyliiyor ve sl'hhatini 'bilmedigi
niz oozleri Allah'a nu isn3.d ediyorsunuz?» 

Allah Teala : «De ki : Rabblill adaleti emretti. Her secde yerinde, 
yiizlerinizi ona dogtultun. Ve dinde ancak muhlisler olarak yalvann.» 
buyuruyor ki; ibadet yerlerinde Allah'a ibadet ederken muhlis olma
lanm emretmektedir. ihlas ise; Allah'tan ald1klan haberler ile, getir
dikleri §eriatlarda mucizelerle desteklenen rasullere uymaktan ibaret
tir. Allah Teala onlara, ibadet.lerinde ihlash olmalanm emretmi§tir. Mu
hakkak ki Allah Tala, §U iki temele dayanmayan ameli kabul buyur
Il;layacaktlr : Dogru ve §eriata muvaf1k olmas1, §irkten hali ve temiz
le~ olmas1. 

Allah Teala : «ilk once . sizi yaratti~ gi·bi, ona doneceksiniz. Bir 
kiSmim hidayete erdirdi, ·bir kiSmma da saptkhk hak oldU.>> buyuruyor 
ki; «ilk once sizi yarattlg1gibi, yine O'na doneceksiniz.» ayetinin anla
mmda ihtilaf edilmi§tir. Miicahid'den naklen ibn ·Ebu Necih bunun 
anlammm: Oliimiiniizden sonra sizi diriltecektir, §eklinde oldugunu 
soylemi§tir. Hasan el-Basri ise §oyle der: Diinyada sizi nasll ilk once 
yaratmi§Sa, k1yamet giinii aym §ekilde diriler olarak doneceksiniz. K·a
tade §Oyle der : Onlar hi\!bir §ey degillerken yaratmi§, sonra onlan 
yoketmi§, sonra da dondiirecektir. Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem 
der ki: Nasll sizi ilk once yaratmt§Sa, aym §ekilde son olarak dondii
recektir. Ebu Ca'fer · ibn Cerir bu gorii§ii tercih etmi§ ve Siifyan es
Sevri ile §u'be ibn el-Haccac kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayet ettigi 
§U hadisle bu gorii§ii kuvvetlendirmi§tir. Buna gore; ibn Abbas der ki: 
Allah Rasulii (s.a.) aramtzda kalktp bir va'zmda §oyle buyurdular: 
Ey insanlar; yalmayak, \!Iplak ve siinnetsiz olarak Allah'm huzuruna 
~1:kanhp toplana,caksm1z. «Yaratmaya ilk ba§lad1~m1z gibi katlm1zdan 
verilmi§ bir soz ol·arak onu yeniden var edecegiz. Dogrusu Biz yapanz.» 
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(Enbiya, 104). Bu hadis, BuMri ve Mtislim'in Sahih'lerinde ~u'be'den 
rivayetle; Buhari'nin Sahih'inde ise Sevri'den rivayetle zikredilmi§rtii. 
Mucahid'den naklen Ebu Yezid «ilk once sizi yarattl~ gtbi, yine O'na 
dO!leceksiniz.)) ayeti hakkmda §oyle demi§tho: MUsl.uman; miisluman 
olarak, kafir de; kMir olarak diriltilecektir. Ebu'l-Aliye ise :bu ayet hak
kmda: Onlar hak.kmdaki AUah'm ilmine dondurtileceklerdir, demi§tir. 
Said ibn Cubeyr ise 1bu ayet hakkmda: Sizi.n tizeri.nize yaz1ld.lg1 §ekilde 
olacaksimZ. ---<Bir rivayette ise : Nasll idiyseniz o hal uzere olacaksl
mz,- demi.~tir. «ilk once sizi yaratt1g1 gibi, yine O'na doneceksiniz.)) 
ayeti hakkmda Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi §Oyle der: Allah'm ilk 
y;aratl§inda mutsuzluk uzere yaratt1g1 ki§i, ilk yaratlh§Ina gidecek; is
tedigi kadar mutlu ki§flerin amellerini i§lesin. Nitekim iblis de mutlu 
ki§ilerin amelleri.ni ~lemi§, sonra ilk yaratih§ma donmti§ttir. Mutsuz 
k~ilerin a.mellerini i§lese dahi Hk yaratlh§mda mutluluk uzere y~
tilan ise ilk yaratih§Ina donecektir. Nitekim (Hz. MU.sa zamanmdaki) 
sihirbazlar; mutsuz ki§ilerin amellerini i§lemi§>ler, sonra ilk yaratlh§la
rma donm~lerdir. Stiddi der ki : coilk once sizi yaratt1g1 gibi yine 
O'na doneceksiniz. Bir k1sm1m hidayete erdirdi, bir kLSmma da saplkhk 
hak oldu.)) Allah Teala buyuruyor: «il.k once sizi yarattl~ gibi, yine 
O'na doneceksiniz.)) Sizi, nas1l bir k1Sm1mz hidayete ermi§ ve 'bir kis
mmiz sap1trm§ olarak yaratrm'§Sa, aym §ekilde ~nelerinizin kannlarm
dan (mhimlerinden) <;Ikanhp doneceksiniz. 

Ali ilbn Ebu Talha, ibn Abbas'm «Ilk once sizi yaratt1g1 gibi, yine 
O'na do~eceksiniz. Bir klsm1m hidayete erdirdi. Bir kiSnuna da sapik
hk hak oldu.)) ayeti hakkmda §Oyle dedigini nakleder: Allah Teala 
.Ademoglunu ilk once mii'min ve kafir olarak yaratmt§tlr. Nitekim o: 
«Sizi yaratan O'dur. Boyle iken kiminiz kB.fir, kiminiz de mu'mindir.)) 
(Tegabtin, 2) buyunnU§tu,r. Sonra onlan .nas1l ilk once mu'min ve kafir 
olarak yaratnu§Sa, klyamet gtinu oyle~e dondtirecektir. 

Ben derim ki : Buhari'nin Sahih'inde ibn Mes'ud'dan rivayet edi
len §U hadis bunu kuvvetlendinnektedir: Kendisinden ba§ka ilah ol
mayan (Allah'a) yemin ederim ki; sizden birisi, cennet ile arasmda bir 
kula<; -veya bir ar§m- kalmcaya kadar cermet hal·klmn amelini i§le
yerek oraya girer. Yine sizden birisi; cehennem ile arasmda bir kula~; 
-veya bir a.I"§m- kalmcaya kadar cehennem halkmm amelini i§ler 
de kitab onu ge<;er ve cennet halklmn amelini ~ler ve cennete girer. 
Ebu'l-Kasrm el-Begavi der ki: Bize Ali ibn el-Ca'd'irr ... Sehl ibn Sa'd'
dan rivayetine gore; kul, cennet haJ.kmm amelini .i§ler. Halbuki o, ce
hennem halkmdand1r. Kul, insanlarm gorti§tine gore cehennem halkl
nm amelini i§ler. Halbuki o, cennet halkmdand1r . .Alneller, ancak son
lanna g6redir. Bu, Buhari'nin Ebu Gassan Muhammed .ibn Mutarrif 
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el-Medeni kanallyla rivayet ettigi Uhud_ giiniindeki Kuzman harusesine 
dair hadisin bir par~as1d1r. 

ibn Cerir der ki : Bize ibn Be§§ar'm... Cabir'den, onun da Hz. 
Peygamber (s.a.) den rivayetine gore; o: Her nefis, uzerinde bulundugu 
halde diriltilecektir, buyurmU§tur. Bu hadisi ba§ka 'bir §ekli lie Mtislim 
ve ibn Mace, A'me§'den rivayet ederler. Bu rivayetin laJz1 §6yledir: Her 
kul; oldugu hal uzere diriltilecektir. 

Ben de derim ki: Eger ger~ekten ayetten maksad bu .ise; bu sozle, 
<<Oyle ise sen ytiziinu Hanif (muvahhid) olarak dine, Allah'm f1tratma 
~evir ki, Allah inmnlan bunun uzerine yaratml:§trr.» (Rum, 30) ayeti
nin arasrm te'lif etmek gerekecektir. Aynca Buharl ve Mtislim'in Sa
hih'lerinde, Ebu Hureyre (r.a.) den rivayet edilen bir hadiste Allah 
Rasulu (s.a.) : Her dogan, f1trat tizere dogar. Ana babas1 onu yahudi
le§t'irir, <fiiristiyanla§tmr ve mecU.Sile§tirir, ·buyurmU§tur. Mtislim'in Sa.
hih'inde, ' iyaz ibn Htmar'dan rivayete gore Allah Rasulii (s.a.) §Oyle 
buyurmll§tur: Allah Teala: Ben muhakkak kullanm1 hanifler olarak 
yarattlm. ~eytan onlara geldi de dinlerinden (!evirdi, buyurmu§tur ... 
Bunlann aras1 §oyle te'lif edilebilir : Allah Teala onlan mu'min ve 
kafir olmruk i~in yaratmi§tlr. Bununla birlikte ·biitiin yaratlklanru Al
lah'! bilme, birleme ve O'ndan ba§ka Hah olmad1gma dair -ilim . ii:Zere 
yaratmi§tlr. Onlardan bu hususta soz de almi§ ve bunu onlann tabiat 
ve f1trat1anna yerle§tirmi§tir. Bunlarla birlikte onlardan, mutlu ve 
mutsuzlann olmasm1 da takdir- buyurmll§tur. ((Sizi yaratan O'dur. 
Boyle iken kiminiz kafir, kiminiz de mu'mindir.» (Tega:biin, 2). Bir 
hadiste §Oyle buyurulur : Butun insanlar kO§ar (sa:bahleyin ~1kar). 

Kendinin satlciSidir. Ya ona (cehennemden) azad edecek ya da helak 
edecektir. Allah'm takdiri, yarat1klan hakkmda g~erlidir. Muhakkak 
ki 0, <<Yara:tlp hidayet bah§edendir.» (A'la, 3), <<Her §eye varhk veren, 
sonra dogru yola eri§tirendir.» (Taha, ·50). Buhari ve Mtislim Sahih'
lerindeki bir hadiste : Sizden kim saadet ehlinden ise saadet ehlinin 
ameli on~ kolayla§tlnhr. Kim de §akavet ehlinden i~e, mutsuzlann 
ameli ona kolayla§tmllr, buyrulmu§tur. Bu sebeple Allah Terua: ((Bir 
kiSnnm hidayete erdirdi, bir •k1smma da sap1kllk hak oldu.» buyurmu§ 
ve sonra bunun sebebini §Oyle 'belirtmi§tir : «Qtinku onlar, Allah'1 bl
ralnp §eytanlan kendilerine dostlar edindile'r ... » 

ibn Cerir der ki : Bir kimsenin ya.pnn§ oldugu bir gunahm veya 
inanrm§ oldugu bir sap1khgm; dogruluguna dair bilgisi olduktan sonra 
da i§lemesi dl§Inda Allah'm kimseye azab etmeyecegini iddia edenlerin 
hatall olduklarma delalet eden a~1k bir delildir. 1;\ayet bOyle olsayxh, 
hidayette oldugunu sanarak sap1tan sap1klar guruhu ile, hidaye·tte 
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olanlar .arasmda bir fark olmazd1. Halbuki Allah Teala, her iki grubun 
da isimlerini ve hiikiimlerini bu ayette ayirml§tlr. 

~~_;1~(j~,\j_:?~;~).~~;~t~~~\j:J.J;'~-~ . . 
31 - Ey ademogullan; her mescidin yarunda zinetle

rinizi a.hn. Ve yeyin, ic;in, ama israf etmeyin. Cunkii 0, is
raf edenleri sevmez. 

israf Etmeyin 

Bu ayet-i kerlme, mii§riklerin Beytullah'l g1plak olarak tavaf 
etmekteki dayanaklanna bir reddiyedir. Nitekim Miislim, Nesei ve 
ibn Cerir -Iaf1z ibn Cerir'indir- in ~u'be kanahyla ... ibn Abbas'tan 
rivayetlerine gore; o, §cyle demi§tir : Hem kadmlar ve hem de erkek- · 
ler Beytullah'1 ~1plak olarak tavat ederlerdi. Erkekler giindiiz, kadm
lar da gece. Kadm: Bu giin bir k1sm1 veya tamami goriiniir. Ondan · 
goriineni ben asia helal k1lacak degilim, derdi. Allah Tea.Ia da : «Her 
mescidin yanmda zinetlerinizi alln. >> buyurdu. «Her mescidin yanmda 
zinetlerinizi aim.)) ayeti hakkmda Avfi'nin rivayetine g6re; ibn Abbas 
§oyle demi§tir: Erkekler Beytullah'I ~1plak olarak tavaf ederlerdi. Allah 
Teala onlara zinetlerini almalanru emretmi§tir. Zinet, ay1p yerlerini or
ten ve bunun di§mdaki giizel el'bise ve e§yadir. Her mescidin yanmda zi
netlerini almakla emrolundular. Miicahld, Ata, .ibrahim en-Nehai, Said 
ibn Ciibeyr, Katade, Siiddi, Dahhak, Ziihri'den rivayetle Malik ve selef 
alimlerinden -bir ~ogunun, bu ayetin tefsirinde soylediklerine gore; bu 
ayet, mii§riklerin Beytullah'1 ~1plak tavat etmeleri hakkmda nazil ol
mu§tur. Hafiz ibn Merduyeh'in Said ibn Be§ir ve Evzai kanallyla ... · 
Enes'den merfu' olarak rivayetlerine gore; bu ayet, nalinlerle namaz 
k1lma hakkmda nazil olmU§tur. Fakat bu hadisin Slhhati §Uphelidir. 
En dogrusunu Allah bil.ir. 

Bu ayet ve onu destekler mahjyette varid olan siinnet geregi; ozel
likle CUm'a ve bayram giinii olmak iizere, n·amaz SITasmda giizelle§mek 
ve koku siiriinmek -zira koku suriinmek zinettendir- ve misvak kul.;. 
l.anmak -zira bu giizelligi tamamlamaktad1r- mustehabtlr. Elbise
nin en giizel ve en iyisi, beyaz olamd1r. Nitekim imam Ahmed §oyle 
der : Bize Ali ibn As1m'm ... tbn Abbas'tan rivayetine gore; Allah Ra
sillii (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Elbiselerinizden beyaz1 giyiniz. Muh.ak
kak ki o, en haYirh elbisenizdir. Oliilerinizi onunla kefenleyiniz. Siir
melerinizin en haYirliSI, ismid'dir. 0, gozii kuvvetlendirir ve ·k1l bitirir. 
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Bu hadisin Lsnach ceyyid olup, , ravileri Miislim'in §artlanna uygundur. 
Hadisi Ebu Davud, Tirmizi. ve ibn Ma~e, Abdullah ibn Osman ibn Hu
§eym'den rivayet etmi§ler ve Tirmizi hasen, sahih oldugunu soylemi§
tir. Yine Ahmed ve Sunen sahiblerinin ceyyid bir isnact He Semure ibn 
Cundeb'den rivayetleTine gore; Allah Ras"lUu (s.a.) : Beyaz elbiseler 
giyiniz. Zira o, temiz ve hO§tur. Oli.ilerinizi de onunla kefenleyiniz, bu
yurmll§tur. Taberani'nm sahih bir sened ile Katade'den, onun da Mu
hammed ibn Sirin'den rivayetine gore; Temim ed-Dari bin dirhem (ve
ya dinar) e bir cubbe satm almi§ ve onunla namaz kllml§tir. 

«Yeyin, i~in, ama israf etmeyin.» ayeti hakkmda seleften birisi 
§oyle demi§tir : Allah Teala; butiin tlbb1 yanm ayette toplami§tu; : 
«Yeyin, i~in, ama israf etmeyin.» Buha.ri'nin rivayetine gore ibn Ab
bas §Oyle demi§tir : Diledigini ye, diledigini giy, isrB.f ve kibir, kendini 
begenme hasletleri seni hataya dii§urmesin. ibn Cerir der ki: Bize Mu
hammed ibn Abd'Ul-A'la'run ... i'bn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle 
demi.~tir : Allah isrM ve kibir, kendini begenme olmadik\!a yemeyi ve 
i~meyi helal kllmi§tlr. Hadisin isnad1 sahihtir. 

imam Ahmed der ki : Bize Behz'in... Amr ibn ~uayb'dan, onun 
babasmdan, onun da dedesinden rivayetine gore; Allah Rasulu (s.a.) 
§Oyle 'buyurmll§tur : Kibirlenme ve israf olmaks1zm yeyiniz, i\!iniz, gi
yiniz ve sad.:a1ka veriniz. Muhakka·k ki Allah, nimet'lni klliunun uzerinde 
gormeyi sever. Nesei ve ibn Mace'nin Katade kanallyla Amr ibn ~uayb'
dan, onun 1brubasmdan, onun da dedesinden rivayetin.e gore; Hz. Pey
gamber (s.a.) : israf ve kibirlenme olmaksiZin yeyiniz, sadaka veriniz 
ve giyiniz, buyurmu§lardn-. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Mugire'nin ... Mikdam ibn Ma'di
kerib el-Kindi'den rivayetme gare; o, Allah Rasulu (s.a.) nu §oyle bu
yururken i§itilli§ : Ademoglu, karmndan daha kotti bir kab doldurma
rni§tlr. A.demogluna, soyunu dev§.m ettirecek kadar yemek yeter. Eger 
bunu yapacaksa; mutlaka iic;te biri yiyecek, iic;te biri ic;ecek ve uc;te biri 
de kendisi ic;in olmahdir. Hadisi, Nesei ve Tirmizi muhtelif kanallardan 
olmak uzere Yahya i'bn Cabir'den rivayet etmi§lerdir. Tirmizi hadisin 
hasen ---'bir niishada ise hasen, sahih- oldugunu soylemi§tir. Hafiz Ebu 
Ya'la el-Mavslli Miisned'inde der ki: Bize Siiveyd ibn Abdtilaziz'in ... 
Enes ibn Malik'den rivayetine gore; Allah Ra.sulii (s.a.) §oyle buyur
mll§tur: Gonluntin c;ektigi ve arzulad1gm her :§eyi- yemen isr8.ftand1r. 
Hadisi Darekutni, mufred hadisloc ic;inde rivayet etmi§, garib oldugunu 
ve sactece Bakiyye'nin rivayet ettigini kaydetmi~tir. Siiddi der ki: Bey
tullah'I c;1plak. olarak tava.f edenler, ic; yagrm kendilerine haram kilar 
ve haec mevsiminde bunu yemezlerdi. Allah Teala: «Yeyiniz, i\!iniz ... » 
Yani haram kllmada lleri .gitmeyiniz, buyurmu§tur. Mucahid §Oyle 
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der : Allah Teala onlara, Allah'm kendilerine r1z1k olarak verdi·klerin
den yemelerini ve ic;melerini emretmi§tir. Abdlirrahman ibn ·zeyd ibn 
Eslem ise «lsraf etmeyin.» ayeti hakkmda: Harrum yemeyin. Zira obu 
israfbr, demi§tir. 

ibn Abbas'tan rivayetle Ata el-Horasani §oyle der: «Yeyiniz, ic;iniz, 
ama israf etmeyiniz. Qfulkii 0, (yemede ve ic;mede) israf edenleri sev
mez.» ibn Cerir der ki: «Qiinkii 0, israf edenleri sevmez.» ayetinde 
Allah Teala §oyle buyurmakta.d1r: Helal ve haramda haddi a§anlan; 
hararm hela.I klima ve helftli haram k1lmada ileri gidenleri Allah sev
mez. Fakat · 0 , helali hela,I kabul eden, haramf> haram olarak kabulle
nenleri sever. i§te bu onlann emredildikleri adalettir. 

32 - De ki : Allah'In kullan i9in 9Ikard1g1 zineti ve 
temiz nziklan kim haram k1lmi~? De ki : Bunlar, diinya 
hayatmda iman edenler i9indir. K1yamet giinii ise yalnu; 
onlara tahsis edilmi~tir . i~te Biz, ayetlerimizi bilen bir ka
vim i9in boylece uzun uzun a91klanz. 

Allah'm Nimetini Kim Haram Kllmt§tlr? 

Allah Terua; kendiliklerinden ve Allah tarafmdan bir -hiikiim ol
l'llalksizm yiyecek, ic;ecek. ve elbiselerden baZilanm haram k1lanlan redd 
sadedinde §oyle buyuruyor : « (Ey Muhammed, kendi uydurmalan ve 
bozuk gorii§leriyle baZl. §eyleri haram kllan §U rnii§riklere) De ki: 
Allah'm kullan ic;in c;lkardlg1 zineti ve temiz niiklan kim haram kll
mi§?» Herne kadar diinyada kafirler, inananlara ortak olsalar da bun
Jar; dfulya hayatmda Allah'a iman eden O'na ibadet edenier ic;in ya-

. rablrni§lardrr. K1yamet giinii ise sactece onlara tahsis edilmi§ olup ka
firlerden hie; kimse onlara ortak olmayacakbr. Zira cermet, · kafirlere 
haram kilmmi§tlr. 

Ebu'l-Kasrm et-Taberani der ki: Bize Ebu Huseyn Muhammed ibn 
el-Huseyn'in ... ibn .A:bb3,s'tan rivayetine gore o §Oyle demi§tir: Kurey§ 
Beytullah'l c;tplak olarak tavaf eder, IShk c;alar ve alkl§ tutarlard1. 
B~un iizerine Allah Teala : _ «De ki : Allah'm kullan ic;in c;lkard1~ zi. 
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neti ve temiz nzlklan kim haram kilmi§?l> ayetini indirip onlara (ta
vaf s1rasmda) elbise giymelerini emretmi§tir. 

iZAHI-----

Rivayete gore; Rasulullah, Osman ibn Maz'un'un evinde ashabma 
k1yamet guniiniin korkun<; hallerini anlatmi§, korkutucu bir tak1m 
olaylar zikretmi§ti. Bunun iizerine orada bulunanlardan bir k1sm1; 
diinyay1 terketmek, nefislerine leziz yiyecek ve i~ecekleri haram kll
mak; giindiizleri oru~ tutup geceleri ibadet etmek; yataklarda uyu
mainalk, klsirla§mak, ~ul giymek, diyar diyar dola§mak gibi kararlar 
ald1lar. Bunu haber alan Hz. Peygamber, onlara §oyie dedi: Ben oyle 
bir §eyi emretmedim. ~iiphr..siz nefsinizin sizin iizerinde haklan var
dir. Bazen oru~ tutun, bazan tutmaym. Baz1 gece ibactet edin, baz1 gece 
de uyuyun. Ben geceleri ibadet ederim, uyurum, giindiizleri bazi giin 
oru~ tutar baz1 giin de yerim. Nitekim ben et ve et yag1 da yerim. 
Kadmla,ra da yakla§mm. Biliniz ki, benim siinnetimden aynlan ben
den degildir. Bu rivayetten sonra bu ayetin oncesi ile olan miinasebeti 
daha iyi anla§Ilmi§ oluyor. ~oyle ki : Bundan once Allah Teala Hiristi- . 
yan rahiblerin ve papazJ.arm diinyahk hO§ ve leziz §eyleri terketme 
adetleri bulundugunu overek zikretmi§ti. Bu durum, miisliimanlann 
da aym yola te§Vlk edildigl vehmini akla getirebilecegi i~in bu ayetle, 
bu vehmi yok etmek, mii'minlerin oyle bir §eyle yiikiimlii olmadikla-
nm a~1klamak istemi§tir. . 

Eger denirse ki: Bu yasaklamanm hikmeti nedir? Oysa ma'lumdur 
ki, diinya sevgisi herkeste vard1r. insan, leziz ve giizel §eyleri tatt1k~a 
onlara kar§I meyli artar. Nimet ~ogald1k~a, devam ettik~e jnsamn ona 
olan egilimi de o ol~iide gii~lii olur. insanm bu gi:bi §eylere meyli art
tlk~a, gii~lendik~e diinyaya h1rs1 artar ve onu elde etmek i~in kendin
den ge~er. Bu durum; onu, Allah'm ma'rifeti ve taatmda kendinden 
ge~mekten, ahiret saadetini istemekten ahkoyar. Halbuki ki§i, diinyanm 
lezzet ve giizelliklerinden yiiz ~evirdi mi bu yiiz ~evirmenin derecesi nis
betinde onlara olan meyil ve arzusu azahr. i§te bu azalma halinde qe 
nefis, sadece Allah'1 bilmek ve O'na itaat etmek i<;in gayret gO.sterir. 
Durum bu merkezde olduguna gore; soruyu tekrarlayalrm: Allah'm 
ruhbanllktan (diinyanm hO§ ve giizel §eylerinden uzak durmaktan) 
men'etmesinin hikmeti nedir? Bu soruya bir ka~ tiirlii cevab verili:r : 

1 - Tam manas1yla ruh'banllk; hO§ ve giizel §eylerden ka~mmak 
kalb ve beyin gibi ana organlan zayiflatlr. Bunlar zayiflaymca. dii§iince 
bozulur, akll kan§Ir. ~iiphesiz ki en miikemmel mutluluk, en biiyiik 
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ibadet; ma'rifetullah'tlr. A~1kladi~m1z tarzdaki ruhbanllk bunu engel
ledigine gore kendisinden men'edilmesi tabiidir. 

2 - Siz; nefsin duygusal lezzetlerle me§gUl olmas1, onu akli mut
luluklarla mukemmelligi aramaktan allkoyar, diyorsunuz. Bu, zayif 
nefisler hakkmda kabul edilir. Kamil nefislere gelince; onlan duygusal 
i§lerde isti'mal etmek, akli mutluluklarla mukemmelligi aramaktan 
ahkoymaz. Biz nefisler goruyoruz, bazan o ol<;U.de zay1f oluyor ki, 
bir mesele ile me§gul olunca digeri ile ·olam1yor. Nefis, gu~lu oldugu 
Ol~ude bu durum daha iyi ve mukemmele gidiyor. Bu duruma gore; 
ruhbanllk, bir nevi zayifhk ve kus('lra goturmU.§ oluyor. Olgunluk; an
ca:k her iki lezzeti de gozetmek ile oldugu gi:bi, kemale gitmek de ancak 
insanlar i<;inde olur. 

3 - Duygusal lezzetlerl tadan insan bunlan akli lezzetleri edin
meye, yardlmc1 olarak dU.§tinU.r. BOyle bir kimsenin riyazat ve dini ha
yati, hissi lezzetlerden uzak durarunkinden daha ba~anh olur. <;tinku 
nefsin paym1 taat yolltine <;evirmek, tamamen ondan yuz <;evirmekten 
daha zordur. Onun i<;in ondan yuz <;evirmeden elde edilen olgunluk, 
da:ha degerli ve daha tamdn·. 

4 - Tam bir ruhbanhk; dtinyarun harab olmasm1, ekinin ve nes
lin kesilmesi neticesini dogurur. Taat, mahabbet ve ma'rifetle bera:ber 
ruhbanhgi terketmek ise, dtinya ve ahireti kazanmaya yard1m eder. 
Bu hal daha iyidir. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XII, 128-129) . 

Ayette; nimetlerin haram k1lmmasma §iddetle kar§I koyulurken, 
guzel elbise ve temiz nZiklarm mu'minlerui - ihsan edici Halik'a iman
lannm mtikatat1 olamk- haklan oldugu beyan edilmektedir. Her ne 
kadar dtinyada bu nimetlere mu'min olmayanlar da i§tirak ederlerse 
de, ahirette yalruz mu'minlere tahsis edilecek, kafirler bundan fayda
lanamayacaktrr. 

«De ki: Bunlar, dtinya hayatmda iman edenlerindir. K1yamet gti
nunde ise sadece onlar i<;indir. ». 

Allah'm ahirette kendilerine tahsis etmi§ oldugu nimetlerin bura
da haram k1lmmas1 elbetteki du§U.ntilemez. 

«Bilen ·kimseler i<;in ayetlerimizi boylece uzun uzun a~Ikhyoruz.>> 
Bu dinin ger<;eklerini biJenler anca:k, bu 3.\!l.klamalardan istifade 

edebilirler. 
' Ger<;ekten de Allah'm haram klld1g1 §eyler vaxd1r. Ama bunlar; i'ti-

dali kaybetmeden zinetlenmek, kibir ve israta vard1rmadan gtizel ni
metleri yiyip i<;mek gibi §eyler degildir. Asil haram olan, ilahi dU.Stu
run hilatma ya§amak ve ya§atmak istedikleri hayattlr. 

«De ki : Rabbtm sactece, a<;Ik ve gizli fenahklari, gUna.h1, hakstz 
yere tecaviizti, hakklnda hi<; bir delil indirmedigi §eyi Allah'a ortak 
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kO§maJUZI, Allah'a kar§l bilmediginiz §eyleri soylemenizi haram kll
IDl§tlr.» 

i§te Allah'm haram k1ldlklan! Gizli a~lk §erlata ayk1n davraru§
lar, fenallklar, gunahlar ... . isyanlar, haks1z tecavlizler ... Hakka ve ada
lete aykm davram§ ve zulumler ... Allah'tan ba§ka kimsenin yapama
yacagi i§lere ba§kasm1 kan§tlrmalar... Allah'a ortak ko§malar ... 

Cahiliyet devrinde yap1lanlar da i§te bunlardandL insanlara hu
kum koymak i~in Allah'tan ba§kasm1 O'na e§ ko§mak ve bir tak1m in
sanlara uluhiyyet ozelligi vermek... Bilmeden Allah hakkmqa laf et
mek, onlann dedikleri gibi helal ve haram hukmu ~1karmak, bunlan 
da hi~ bir bilgi esasma dayanrnadan Allah'a isnad etmek ... gibi husus
lar, her cahiliyette rastlanan §eylerdir: .. 

, ilk defa bu ayetle muhatab olarak Hak Teala'nm «De ki Allah'm 
kullan i~in yaratt1g1 zineti ve temiz §eyleri kim haram kllnn§'' tarzm
daki ihtanm hakkeden mli§riklerin tutumu ile ilgili. Kelbi'nin rivayeti 
ge~ekten de son derece hayret vericidir ... 

Kelbi diyor ki : 
<cMlisllimanlar, elbise giyinerek Ka'be'yi tavaf ettikleri zaman, 

mti§rikler onlan ayipladilar. Onun uzerine bu ayet indi.» 
Bakm cahiliyet, kendi mensublanm ne hale getiriyor. Caruliyet 

yuzlinden insanlar, Ka'be'yi uryan olarB:k tavar ediyorlard1. Allah Teala'
nm Adem ile Havva'dan bahsederken ifade buyurdugu «Aga~tan mey
ve tatt1klarmda kendilerine ayip yerleri g()rundu, cennet yapraklanm 
list liste koyup oralanm ortmeye 1ba§ladllar.n ayet-i celile'sinde anlatl
lan f1trat-1 selimeden uzakla§arak ta·biatlan bozulmu§tu. Bunlar mlis
liima.nlan, insanlarm haysiyetini artlran, yaratih§mdaki guzelligi setr 
yoluyla selamete ~1karan, insanhk hasletlerini geli§tiren, hem nihen 
hem de bedenen ~lplruk hayvaniar aleminden ayimn, Allah tarafmdan 
ihsan edilmi§ bir nimet olan elbiseyle ortiilu olarak Ka'be'yi tavat eder 
gorunce ayiplann§lardL Miislumanlar, yaratlll§a uygun olan zinetle 
Ka'be'yi tavar ediyor ve bu hareketlerinden dolay1 ayiplaniyorlar. Esef . 
edilecek §ey!. .. 

Cahiliyetin insaruara yapt1~, yaptirdi~ bu, i§te!. Fltrati bozar, 
zevkleri degi§tirir, dti§tinceleri yrprat1r, deger i::ilgtilerini ve kiStaslan 
alt list eder. Peki, bugunun cehaleti veya cahiliyeti neler yapmakta
drr? 0 zamanki Arap, eski Yunan, Roma, Fars mii§riklerinin ve niha
yet her z:aman her yerde gelip gegmi§ mil§riklerin yaptiklanndan ba§
ka ve farkh bir §ey mi yap1yorlar? 

insanlan elbiselerin{ien so:vup haya ve ~kva duygulanndan uzak
la§tirarak bunun adma medenlyet, ilericilik, yenilik demiyorlar m1? 
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Sonra da namuslu kadm ve kizlarimiZI kapanrm§ gortince ccgericiler», 
C<tutucularll, cckoyltiler» diyerek aytplamaya kalki§rmyorlar m1? 

GOrtiltiyor ki, metod aym metoddur. Her§ey aym metodla tersytiz 
ediliyor. Deger ve klStaslar, eski cahiliyetlerde nas1l ba§kal~tirrldiysa 
§imdi de oyle yap1hyor. Kibir ve §Imankhk; yine o zamanki kibir ve o 
zamanki §lmankhk. §1mankhk, <;lplakhga ozenilmesi, degerlerin ters 
ytiz edilmesi, hayvanla§mak, §lmankhk etmek gibi konularla AUah'a 
ortak kO§ma, ila.hi kanunlar yerine kanun vaz'ederek tannllga kalkl§
mak gibi konularda, dtinkti cehalet mensublanmn anlayl§lyla bugtin
kti ceha.Iet mensublanmn anlayt§l arasmda ne fark var? 

Arap m~rikleri ac;1k geziyorlard1. .. Bu mevzuda telkin:i; Amp ya
nmadasmqa htikiimranhklanm garanti etmek ic;in arabm cehaletini 
istismar eden yer tannlarmdan ahyorlardl. Diger cahiliyet mensublan 
da aynen bunl'B.r gibiydi. Qtinkti onlar da telkinatl kahinlerden, reis
lerden, kilise ve havra mensublanndan almakta idiler. 

i§te, bugtintin kadm erkek mii§rikleri de, aynen diinktiler gibi yer 
t~nlanna uyuyorlar ve emirlerini geri c;evirme imkamna sahip ola
llllyorflar. 

Defile salonlan ve bunlarm desinatorleri, moda evleri ve gtizellik 
hocalan, i§te gtintimtizdeki modern cahiliyetin yeti.~tirdigi erkek ve ka
dmlara goz ac;tn~nayan budalahklann gerisinde gizlenmi§ olan tann
lar ... Bu tan.nlar, buyruklar veriyor ve pe§lerinde giden yerytiztintin 
dort bucagma dag1lrn1:§ serseriler ve ba§l bozuk hayvanlar gtiruhu, gti
ltin~ §ekilde bu buyruklar.a itaat ediyorlar. 

· Kimler vard1r bu moda evlerinin ar.kasmda? Gtizellik salonlan 
kime c;ah§Ir? <;1plakhk ve ac;1khk tutkusuyla yamp tutu§alllan kim ge
tirir bu hale? in...c:anhk aleyhine §eni' hamleyi yoneten dergtlerin, ga
zetelerin, romanlann·, hikayelerin, afi§lerin arkasmda kimler var aca
~a? Bu dergilerin bazllan o hale gelmi§tir ki, artlk onu alan s1rf ah
lakslzhgm <;e§itlerini ogrenmek ic;in ahr ve elden ele dola§tlnr. Peki 
btittin bunlarm arkasmdakiler kim? ... 

Btittin dtinyada bu nevi mtiesseselerin arkasmda yahudinin giz
lenmi§ bulundugunu bilmelisiniz. §eytana magiUb olan hayvanlara 
kar§I tannhgmi stirdtiren yahudiler, tahrim htinerleriyle dtinyamn 
her tarafmda hedeflerine ula§lyorlar. Bunlar hedeflerine kademeli ola
rak ula§maya c;ah§lrlar. Once bahsettigimiz ah§kanhgi a§llarlar. Bu 
yoldan ruhi ve ahlaki c;oztilmeleri yaygmla§tlnrlar. Temiz be§eri duy
gularl fesada verdikten sonra insanh~ modacilarm oyuncag1 haline 
getirirler ve s1ra iktisadi hedefin gerc;ekle§mesine gelir. Makyaj ic;in 
haroanacak paralar, moda ytiztinden israt edilen kuma§lar ve bu ke
simde kurulaca.k sanayi, gidasmi buradan alacaktlr. 
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Elbise ve klyatet meselesi, ilahi kanun ve prensiblerden ayn. dii
§iinillemez. Elbisenin imanla ilgisi oldugu i<;in, §irkle de ister istemez 
arasmda baglantl kurulmu§ oluyor. 

K1yatetin, <;e§itli sebeplerden dolay1 iman ve §eriat..la alakas1 var
dlr. Mesele, Allah'm tahdidi meselesidir. 0, bu mevzuda insanlara bir 
yon vermi§tir. insanlann tevcih edildikleri bu yoniin; yalmz ahlaki ve 
iktisadi sahalarda degil, h'ayatm her alarunda biiyiik te'siri vard1r. 

Diger taraftan «insanm» b~eri hasletlerini ortaya koymas1, insa
ni karakteri hayvani kara'ktere galib k1lmas1 bak1mmdan da k1yatetle 
§eriatm alakas1 vard1r. 

Fakat cahiliyet mensublan; dii§iinceleri, zevk-i selimi, ahlaki de
ger ol<;illerini tersyiiz ettikleri i<;in -hayvanlar gibi- <;iplanmaYI ile
ricilik olarak vas1flandmrlarken insanca ya§amaYl da gericilik ve irti
ca' olarak degerlendirirler. Be§eri f1trat ve insani hasletler ancak bu 
kadar bozulabilirdi!.. 

Meselenin islami ve insani yonii bu iken bizim ciihela giiruhu kal
kar, efendim; dinle k1yatetin, dinle kadm giyim ve ku§armnm, dinle 
makyaj i§inin ne ilgisi ola'bilir? derler . . Ger<;ekleri ters gorme, her de
virde cahiliyet mensublatma bula§ffil§ bir illettir. Teferruattan gibi 
goriinen bu meselenin, ilahi ol<;iiler ic;:erisinde islami nokta-i nazardan 
biiyiik ehemmiyeti vard1r. Qiinkii once bu mesele, bir tevhid veya §irk 
meselesidir. ikinci olarak da. be§eri fltratm, ahlakm, toplumun, haya
tm ya tamamen salah1 ya da tamamen fesad1 meselesi olmaktad1r. Ayet,. 
onemli inan<; konularmdaki uslubuna uygun olarak etkili bir uyarma
da bulunmakta ve yeryiiziinde kalacaklar1 zamamn muayyen ve mah- · 
dud oldugunu, ecel gelince omriin bir lahza bile zamarum §a§lrmaya
cagrm habrlatarak insanoglunu ikaz etmektedir : 

<rHer iimmetin mukadder bir eceli vard1r. Vakitleri dolunca, ne 
bir saat geri b1rakabilirler, ne de one alabilirler.)) 

Bu inan<;, islam'm temel prensiblerinden biridir. Zikri ve §iikrii 
unutarak paslanan kalblerin tellerine ayet i§te bu azametle vuruyor. 
Uyarmak istiyor onlan. Hayatm uzamas1 aldatmasm sizi diyor. 

Buradaki «eceln ile ya her neslin hayatla ili§kisini kesen bildigi
miz oliim murad olunmu§tur, yahut ta, milletlerin mukadder zaman 
i<;inde kuvvet ~e satvetlerini kaybederek yerlerini ba§kalanna terk et
meleri kasdedilmektedir. Hangisi muract edilirse edilsin, mukadder za
mam uzatmak ya da kiSaltmak imkanma sahib degiliz. (Seyyid Kutub, 
Fi Zllal'il-Kur'an, VI, 66-70) 
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33- De ki: Rabbun, a<;Igiyla, gizlisiyle tum hayasiz
hklan, giinah1, Allah'a. ~irk ko~man1z1 ve Allah'a kar~1 
bilmediginiz ~eyleri soylemenizi haram kllml~tlr. 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Muaviye'nin ... Abdullah'tan riva
yetine gore; Allah RasuHi (s.a.) §oyle buyurmu§tur : Allah'tan daha 
kiSkan~ hi<; kimse yoktur. Bu sebepledir ki, hayas1zhklann a<;1gm1 da 
gizlisini de hara.m k1lmi§tlr. Senay1 Allah'tan daha <;ok seven ba§ka 
hi<; kimse yoktur. Hadisi Buhari ve Muslim Sahih'lerinde, Stileyman 
ibn . Mihran el-A'me§ kanallyla.. . Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayetle 
tahric etmi§lerdir. Hayas1zhgm a<;Ik ve gizli olamyla ilgili bilgi, En'am 

/ suresinde ge<;mi§ti. 
Allah Teala: «Gtinah1 ve haks1z yere zulmti haram kilmi§tlr.» bu-

yurmU§tur. Stiddi der ki: ( ~~~ ) ma'siyyettir. ( ~I ) ise, haks1z 
yere insanlan Slkl§tlrman ve onlara zulmetmendir. Mticahid ise 
( ~':il ) in btittin gtinahlar oldugunu soylemi§ ve zulmedenin zulmti-
ntin kendisine ait olacagm1 haber vermi§tir. ( ~':il ) kelimesinin tef
siri hakkmda soylenenlerin ozeti ; bunlarm, onu i§leyenle ilgili hatalar 
oldugudur. ( .;..:JI ) ise, insanlara tecavtizdtir ki, Allah bunu ve onu 
haram kllnn§tlr. 

Allah Teala : «Allah'a §irk ko§mamzi ve size bir huccet indirilme
mi§ken Allah'a, kar§l bilmediginiz §eyleri soylemenizi haram kllmi§
tir.» buyuruyor ki; size ibadetinizde Allah'a §irk .ko§mamzl, O'nun <;o
cugu oldugunu iddia etmeniz ve benzeri konularda hi<;bir ilminiz ol
maksizm Allah'a kar§l iftira ve yalanda bulunmamz1 haram k1lm1§tlr. 
Nitekim ba§ka bir ayette §6yle buyurq1aktadrr : <<0 halde murdardan, 
putlardan ka<;1mn .. . » (Haec, 30). 
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34 - Her iimmetin bir eceli vard.Ir. Ecelleri gelince; 
ne bir an geri kahr, ne de bir an ileri gidebilirler. 

35 - Ey ademogullan; ic;:inizden size ayetlerimizi an
latan peygamberler gelince; her kim ki sak1rup diizelir
se; art1k onlar ic;:in bir korku yoktur ve onlar iiziilecek 
de degillerdir 

36 - Ayetlerimizi yalanlay1p onlara kar:?I biiyiikliik 
taslayanlar; i~te onlar ate~liklerdir. Onlar orada temelli 
kahcidirlar. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Her iimmetin (her as1r ve neslin) bir 
eceli vard1r. (Kendileri 1c;in takdir edilmi§) ecelleri gelince; (bundan) 
ne bir an geri kahr, ne de bir an ileri gidebilirler.n 

Sonra Allah Teala Ademogullanna, kendilerine O'nun ayetlerini 
anlatacak, miijdeleyip sakmd1racak rasuller gonderecegmi haber vere
rek §6yle buyuruyor : «Her kim ki (haramlan terketmek ve Allah'a 
itaat olan §eyleri i§lemek sO.retiyle) sak1mp diizelirse; artik onlar i\!in 
bir korku yoktur. Ve onlar iiziilecek de degillerdir. Ayetlerimizi (kalb
leri) yalanlayip (onlan i§lemekten) onlara kar§l 'biiyiikliik taslayan
lar; i§te onlar ate§liklerdir. Onlar orada temelli kahcidlrlar.» 

r-:-. ),..... ' /_._,) ' _,;;-;--:,~r· / ,.,..... • .,.....,,./ ....... ., 
1~\ :: / gl\:"' . .:._-' -', ~. }\ G-~' \ ;\:'~ ~~~j\ '.!)) .l» \ ~ ~;i\·1f\. j -' 4ft.: ,.- LJ": • ~ .,..J_, I"'~ • • •"' "' ~ W ...;--,. ,. ... , .,. r "' ,. 

., ,....,.: ~ ' / } r:.·· . J • ...... 't ' 0..... ..... , J 0 -

\_,~)lS~9'i~yJ-l%5;.~~~9~~)if .~~;~ 
~~~~~~J((· 'j;lY 
~ ~ ,"' '..1 ~ ~ , 

37 - Allah'a kar~1 yalan uyduran veya O'nun ayet
lerini yalan sayanlardan daha zalim kim vard1r? i~te on
lara, kitabdaki paylan erif?ecektir. Nihayet elc;:ilerimiz can
larml almak iizere onlara geldiklerinde; diyeceklerdir ki : 
Allah'tan ba~ka tapar olduklann1z nerede? Onlar da der
ler ki: Onlar, bizi b1rak1p kac;:tllar. Ve onlar kendi aleyh
lerine ger<;ekten kafir olduklanna ~ehadet · ederler. 
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Allah Teala : «Allah'a kar§l yalan uyduran veya O'nun ayetlerini 
yalan sayanlardan daha zalim kim vard1r?n buyuruyor ki; Allah'a kar
§1 yalan uyduran veya Allah'm ayetlerini yalanlayandan daha z8.lim 
hi~ kimse yoktur. 

«i§te onlara kitabdaki paylan eri§ecektir.» ayetinin manasmda 
mi.ifessirler ihtilat etmi§lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Avfi §Oyle der: 
Onlar hakkmda yaz1lanlar ve Allah'm; yi.izi.i kara olmu§tur, diye if
tira edenler i~in yazd1g1 §eyler onlara eri§ecektir. Ali ibn Ebu Talha; 
ibn Abba.s'm §Oyle dedigini nakleder : Onlarm amellerden paylan ken
dilerine eri§ecektir. Kim, hay1r i§lemi§Se; onun kaf§Illgml bulacak, 
kim koti.ili.ik i§lemi§Se; onunla cezalandmlacaktrr. Mi.icahid : Onlara 
va'dolunan hayrr ve §er onlara eri§ecektir, demi§tir. Katade, Dahhak 
ve bir ~oklan da boyle soylerler ki, ibn Cerir bu gori.i§i.i tercih etmi§
tir. Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi «i§te onlara, kitabdaki paylan eri
§ecektir.» . ayeti hakkmda; onlara eri§eceklerin; kendi amelleri, nzlk
lan ve omi.irleri oldugunu soylemi§tir. Rebi' ibn Enes ve A·bdurrahma.n 
ibn Zeyd ibn Eslem de boyle soylemi§lerdir. Bu soz; anlamca daha 
kuvvetlidir. Ayetin devam1 da buna delalet etmektedir: «Nihayet, el
c;ilerimiz canlarm1 almak i.izere onlara geldiklerinde ... ». Boylece an
lam, . §U ayetlerdeki gibi olmaktadlr : «De ki : Allah' a kar§l yalan uy
duranlar, hi9 §i.iphesiz felah bulmayacaklard1r. Onlara, di.inyada bir 
mi.iddet faydalanma vard1r. Sonunda doni.i§leri Bizedir. Biz de ki.ifi.ir
lerinden dolay1 kendilerine en §id<ietli azabl tatt1racag1z.» (Yunus, 69-
70), «Kim de ki.ifrederse; onun ki.ifri.i, seni i.izmesin. Onlann doni.i§i.i Bi
zedir. 0 zaman, yaptlklanm onlara bildiririz. ~i.iphesiz ki Allah; sineler
de gizleneni gen;ekten bilir. Onlan az bir si.ire geGindiririz ... >> (Luk
man, 23- 24). . . 

Allah Teala : «Nihayet el9ilerimiz canlarm1 almak i.izere onlara 
geldiklerinde ... » buyuruyor ki; melekler mi.i§riklerin canlanm ald1kla- 
nnda, yani oli.im s1rasmda onlan korkutup ruhlanmn cehenneme gi
decegini haber verirler. Ve onlara derler ki: Di.inya hayatmda Allah'a 
kO§tugunuz ortaklanmz, Allah'tan ba§ka dua edip tapmdlklanmz ne
rede? Onlar1 9ag1pn da, sizi i9inde bulundugunuz §U durumdan kur
tarsinlar bakahm. Onlar da: «Bizi b1rak1p ka9tllar (onla.nn ne fayda
smt ve ne de haynm ummuyoruz) derler. Ve onlar kendi aleyhlerine 
(i'tiratta bulunup ikrar ederek) ger9ekten kafirler olduklanna §ehadet 
ederler. >> 
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38 - Buyuruyor ki : Sizden once ge<;mi11 cin ve insan 
topluluklanyla girin ate1]e. Her ·ummet girdik<;e; yolda1]I
na la'net eder. Nihayet hepsi birbiri ardmdan orada top
laninca, sonrakiler oncekiler i<;in derler ki: Rabbrm1z, i1]te 
bizi bunlar saptird1. Onun i<;in bunlara ate1]ten katmerli 
azab ver. Buyuru.r ki: Hepiniz i<;in katmerlidir. Ne var ki 
bilmezsiniz. 

39 - Oncekiler de sonrakilere : Sizin bizden bir us
tunlugiiniiz yoktur. Oyleyse ne kazand1ysaruz kar1]Ihgi 
olan azabl tadln, dediler. 

• Allah Teala ayetlerini yalanlayan, kendisine iftira eden ve §irk 
kO§'an bu ·ki.§ilere neler s<iyleyecegini haber vererek §Oyle buyuruyor : 
«Sizden once g~mi§ cin ve .insan topluluklanyla (sizin durumunuzda 
ve sizin niteliklerinize .sahib' olan g~mi§ katir ummetlerle) girin ate-
§e.» 

Allah Teala: <<Her ummet girdikr;e; yolda§ma la'net eder.» buyu
ruyor ki, ibrahim _Halil (a.s.) de §oyle demi§ti: «Sonra da klyamet gii
niinde birbirinize kiifreder ve kal'§Illkll la'net okursunuz ... » (Anke
but, 25). Allah Teala ba§'ka bir ayette de §oyle buyurur: «0 zaman; 
uyulanlar, uyanlardan uzakla§~ ve azab1 gormii§ oldular. Aralann
daki biitiin ibaglar kopmu§tur. Uyanlar dediler ki : Bizim it;in bir do
nii§ olsayd1 da, bizden uzakla§hklarl gibi._ biz de onlardan uzakla§Say
dlk. BOylece onlann biitiin yaptlklanm Allah hasretler halinde kendi
lerine gooterecektir. Ve onlar, at~ten t;Ikacak degillerdir.» (Bakara, 
166 -167). 

Allah Teala buyurtiyor ki : «Nihayet hepsi birbiri ardmdan orada 
toplanmca; sonr~iler oncekilere derler ki...» Yani sonradan girenler 
-ki bunlar tabi olanla~1r- ilklere -ki bunlar da kendilerine tabi 
olunanlardlr- soyleyeceklerdir. · Zira onlar, kendilerine tabi olanl_ar
dan su~ yoniiyle daha §iddetli olup, onlardan once ate§e girmi§lerdir. 
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Tabi olanlar; onlan, Allah'a §ikayet edecekler. Zira kendilerini dogru 
yoldan saptrranlar, onlardir. ~oyle diyecekler: ((Rabbmuz, i§te bizi bun
lar saptlrd1. Onun i\!in bunlara ate·§ten katmerli azab ver.» Allah Teala 
b~ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r : ((0 gun gozleri ate§te \!evrilir
ken: Ne olurdu ke§ki Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat et
seydik, derler. Ve dediler ki : Rabbimiz; biz, btiytiklerimize ve yonetici
lerimize itaat etmi§tik. Onlar da bizi yoldan sapt1rd1lar. RabbliDlz, on
lara azabdan iki kat ver. Ve onlan btiytik bir la'netle la'netle.» (Ah
zab, 66- 68) . 

Allah Teala da : ((Hepiniz i\!in katmerlidir. (Biz zaten bOyle yaptlk 
ve herkesi belirli 61\!tiye gore cezalandirdik.) Ne var ki bilmezsiniz.» 
buyuracak. Allah Teala ba§ka ayetlerde §oyle buyurmaktadlr: ((Kiif
redip Allah yolundan ahkoyanlara; bozgunculuk yaptlklanndan dola
Yl azab tisttine azab arttmnz.» (Nahl, 88), ((Ger~ekten onlar, hem ken
di ytiklerini ve hem de kendi ytikleriyle beraber daha nice ytikleri 
ytiklenecekler .. . » (Ankebut, 13), <cBilgisizlikle ba§tan \!lkardlklanrun 
ytiklerini de slrtlarlar.» (Nahl, 25). 

(( (Kendilerine tabi olunan) oncekiler de (tabi olan) sonrakilere : 
Sizin bizden bir tisttinltigtintiz yoktur, derler.» Stiddi bu ayetin tefsi
rinde der ki : Bizim saptig1m1z gibi siz de saptm1z, dalruete dti§ttiniiz, . 
derler. 

((Oyleyse ne kazand1ysamz kar§Ihgl olan azab1 tadm.>> Bu hal, Al
lah Teala'mn haber verdigi tizere onlarm toplanmalan durumunda
dir. Allah Teala onlann bu durumunu, bir ayette §oyle haber vermek
tedir: <(Bir gorseydin; hani zalimler Rablanmn huzurunda dikilmi§ler 
bir k1Sml bir k1smma soz atlyordu. Gti~stiz sayrlanlar; btiytikltik tas
layanlara diyorlardl ki: Siz olmasayd1mz, biz muhakkak inananlar 
olurduk. Btiytikltik taslayanlar da gti~tiz sayrlanlara dediler ki: Size 
hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan ~evirdik? Gti~tiz sayllan
lar da btiytikltik taslayanlara dediler ki : Hayrr, .gece ve gtindtiztin (i§i
niz) hilekarllktL Hani siz, bizim Allah'a ktifretmemizi ve O'na e§ler 
kO§mamizi emrediyordum,Iz. Azab1 gordtiklerinde ettiklerine i~leri yan
dl. Ve ktifretmi§ olanlarm boyunlanna demir halkalar vurduk. Yap
makta olduklanndan b~kas1yla cezalandmlmazlar.>> (Sebe' 31 - 33}. 
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40 - .Muhakkak ki ayetlerimizi yalan say1p onlara 
kar~1 biiyiikliik taslayanlara; i~te onlara gogiin kapllan 
a~almaz ve onlar, deve igne deliginden gec;inceye kadar 
cennete de giremezler. Biz, suc;lulan i~te boyle cezalan
dinnz. 

41 - Onlar ic;in cehennemde bir do~ek ve iistlerine de 
ortiiler vard1r. Biz, zalimleri i~te boyle cezaland1nnz. 

Ayetlerimize Kal'§I Biiyiiklenenler 

«Onlara gogiin kap1lan ~1lmaz.» ayetinden maksadm; gogiin lka
pllanndan onlar ic;in, ne salih bir amel ve ne de bir duamn goge <;Ik
mayacagi, oldugu s<:iylenmi§tir. Bu ac;Ikla:rna Miicahid ve Said ibn Cii
beyr'indir. Ali ibn Ebu Ta'lha ve Avfi bu gorii§ii ibn Ahbas'tan riva
yet ederler. Sevri de Leys kanallyla .. . ibn Abbas'tan bu gorii§ii riva
yet etmi§tir. Burada maksadm; · gok kap1Iarmm, onlarm rUhlanna 
~llmayacajp, oldugu da s<:iylenrni§tir. Bu gorii§ii Dahhak, ibn Abbas'
tan rivayet etmi§, Siiddi ve birc;oklan da bOyle soylerni§lerdir. ibn Ce
rir'in rivayet ettigi §U hadis de bunu desteklemektedir: Bize Ebu Kii
reJb'in ... Bera'dan rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.), giinahkar ki
§inin cammn almmasm1 §6yle zikretmi§tir: Giinahkar ki§inin rUihu 
gage yiikseltilir. Melekler onu yiikseltirler. Orllann ugra<ilgi hic;bir me
lek toplulugu yoktur ki;- bu ·pis ruh nedir? diye sormasm. Melekler; 
diinyada iken c;agmld1g1 isimlerinin en c;irkini ile isimlendirip falan
cadir, derler. Nihayet, diinya semasma ula§Irlar ve kap1suun ac;Ilma-

. s1m isterler. Ama kap1 a~1lmaz. Daha sonra Allah Rasulii (s.a.) : <<On
lara gogun kapllan ~Ilmaz ... » ayetini okumu§tUr. imam Ahmed, ha
disi bu §ekliyle rivayet etmi§tir. Bu hadis ,Ebu Davud, Nesei ve ibn 
Mace'nin muhtelif kanallardan olmak iizere Minhal ibn Amr'dan ri
vayet ettikleri uzunca hadisin bir bOliimdiir. 

Harlisi uzun §ekliyle imam Ahmed §Oyle rivayet eder: Bize Ebu 
Muaviye'nin ... Bera ibn Azib'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: 
An...~rdan birinin cenazesinden Allah Rasulii (s.a.) ile ,birlikte <;Ikmi§
tlk. Kabre vard1k. Defnedildiginde Allah Rasulii (s.a.) oturdular. Biz 
de etrafma otutduk. Sanki ba§1m1z iizerinde ku§lar var gibiydi. Allah 
Rast1lii (s.a.)niin elinde bir sopa vard1 ve onunla yere vuruyordu. Ba§
lanm kaldmp iki veya ii~ kere : Kabir azabmdan Allah'a Slgimn, bu
yurup §Oyle devam ettiler: Mii'min kul; diinyadan vazgec;ip ahirete 
yoneldiginde, gokten ona beyaz yiizlii melekler iner. Yiizleri giine§ gi-, . 
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bidir. Yanlarmda .cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokulann
dan bir koku vard1r. Onun goziiniin ula§abilecegi bir yere otururlar. 
~nra oliim melegi gelir ve ~I ucuna oturur. Ey temiz ruh; Allah'tan 
bir rnagfiret ve hO§nudlukla c;1k, der. Ruh, su kabmdan damlamn ruk
tigi .gibi akarak c;1kar. Oliim melegi onu ahr. Melekler; goz ac;1p kapa
ymcaya kadar 0 ruhu oliim meleginin elind.e birakmayip hemen a1Ir
lar ve onu kefene, o kokuya koyarlar. Ondan yeryiiziinde bulunan misk 
kokusunun en giizeli c;1kar. Onu yiikseltirleT. Onlann ugrad1g1 hic;bir 
melek toplulugu yoktur ki; bu temiz ruh kimdir? diye sormasm. Me
lekler, diinyada iken onun isimlendirilmi§ oldugu isimlerin en giize'li 
ile falan oglu faland1r, derler. Nihayet diinya semasma ula§Ir ve onun 
ac;Ilmas1m isterler. Ve diinya gogii onun ic;in ac;1hr. Her semamn Mu
karrebun melekleri, onu bir sonraki semaya kadar gec;irirler. Nihayet 
yedinci semaya ula§tlrdiklannda; Allah Teala: Kulumun kitabmi il
liyyin'de yazmiz ve onu yere iade ediniz. Muhakkak Ben onlan oradan 
yaratt1m, oraya iade edecegim ve ba§ka bir sefer onlan omdan c;lkara
ca~m, buyurur. Ruhu (yeryiiziine) iade edilir. iki melek gelip onu 
oturturlar ve ona: Rabbm kim? diye sorarlar. 0: Rabbrm Allah'tlr, 
der. Ona: Dinin pedir? derler. 0 : Dinim islam'd1r, der. Ona: Size gon
derilen §U adam kimdir? derler. 0: 0, Allah'm Rasulii (s.a.)diir, der. 
Ona : ilmin nedir? derler. 0 : Allah'm kitab1m okudum, ona iman et
tim ve onu dogrulad1m, diye cevab verir. Qokten bir nida §oyle sesle
nir: Kulum, dogru soyledi. (Kabrini) cennette· do§eyin, onu cenneltten 
giydirin ve ona · cennetten bir kap1 ac;m. Ona cennetin rahatllg1 ve 
hO§lugu gelir ve kabri, goziiniin uzanaca~ yere kadar onun ic;in geni§
letilir. Ona giizel yiizlii, giizel elbiseli ve hO§ kokulu bir adam gelir. 
Seni sevindiren §eyle ferah bul, bu, sana va'dolunan giindur; der. Mii'
rn:in kul ona: Sen kimsin? Yiiziin hay1r getiriyor, der. 0 da: Ben senin 
salih amelinim, diye cevab verir. Kul: Ey Rabb1m, k1yameti kopar, kl
yameti kopar ki aileme ve mallma doneyim, der. 

Kafir kul ise, diinyadan aynhp ahirete yi)neldiginde; gokten ona, 
siyah yiizlii meiekler iner. Yanlannda palaslar vard1r. Onun goziiniin 
ula§abilecegi bir yere otururlar. Sonra oliim melegi gelip ba§ ucuna 
oturur ve: Ey pis ruh, Allah'tan k1zgmhk ve Ofkeyle c;1k, der. Ruh cese~ 
dinde dag1llr da, oliim melegi onu; §i§in, 1slanmi§ yiinden c;lkanll§I gibi 
c;1kanp allr. Ruhu c;Ikardi~nda, melekler onu oliim meleginin elinde goz 
ac;1p kapaymcaya kadar b1rakmay1p allr ve o palaslara koyarlar. On~an, 
yeryiiziinde bulunan le§ kokusunun en kokmU§U gibi bir koku c;1kar. 
Onu allp yiikseltirler. Ugrad1klan hic;bir melek toplulugu yoktur ki; 
bu pis ruh kimdir? diye sormasm. Onlar diinyada isimlendirilmekte ol
dugu isimlerin en c;irkini ile falan oglu, faland1r; der'ler. Nihayet, onu 



2950 iBN KESiR (Cliz: 8: Sure: 7 

diinya semasma ul~tmrlar ve dunya goguniin ~1lmasm1 isterler de o, 
ac;Ilmaz. Sonra Allah Rasulu (s.a.) : <C0nlara gogun kapllan ac;1lmaz ve 
onlar, deve igne deliginden g~inceye kadar cennete giremezler.» aye
tini okudu. Allah Teala: Oriun kitab1m en alt yerdeki Siccin'de yazm1z, 
buyurur da onun ruhu atillr. Sonra Allah Rasillu (s.a.) : <CKim, Allah'a 
ortak kO§arsa, gokten du§up te ku§lann kaptig1 veya riizgarm 'bir u~u
ruma attig1 §eye benzer.» (Haec, 3l) ayetini okudular. Sonra o ki§inin 
ruhu, cesedine iade· edilir. iki melek gelip oturtur ve ona: Rabbm kim
dir? derler. 0 : Ha, ha, bilmiyorum, der. Onlar : Dinin nedir? derler. 0 : 
Ha, ha, bilmiyorum, der. Onlar : Size gonderilen §U adam kimdir? derler. 
0 : Ha, ha, bilmiyorum, der. Gokten seslenen birisi §6yle nida eder : Ya
Jan soyledi, (k3ibrini) ate§ten do§eyin. Ve ona cehennemden bir kap1 agm 
Ona cehennemin sicakllgi ve s1cak _riizgan gelir. Kabr'i kendisinin us
tune o kad:ar daraltillr ki; kaburgalan darmadagm olur. Ona girkin 
yiizlu, girkin elbiseli, pis kokulu bir adam gelir ve : Seni, U:ziilecegin bir 
§eyle mujdelerim. i§te bu, sana va'dolunan giindur, der. ·Kafir kul : 
Sen kimsin? Yuzun kotiiluk getiriyor, der de o ki§i: Ben senin girkin 
amelinim, der. o zaman kui: Ey Rabb1m, k1yameti koparma, der. 
imam Ahmed, bu hadisin bir benzerini Abdurrezzak kanallyla .. . Bera 
ibn Azib'den rivayet etmi§tir. Onda §oyle geGer: Nihayet ruhu g1kmca 
yerle gok arasmdaki ve gokteki her melek ona dua eder. Gok · kap1lan 
agillr. 0 kapl halkmdan hie; kimse yoktur ki; ruhunun kendilerinden 
once yiikseltilmesi igin Allah'a dua etmesin. Hadisin sonunda ise, §oyle 
denilmekt~dir: Onun i~in kor, sar;tr ve dilsiz birisi g1kanllr. Elinde bir 
tokmak vard1r. Eger onu bir daga vursa dag tuz buz olurdu. 0 ki§iye 
oy~e bir vurur ki toprak olur. Sonra Allah Teala onu eski haline getirir 

· de zebani tekrar vurur. Oyle . bir bagmr ki, insan ve cin di§mda her §ey 
onu i§itir. Bera der ki: Sonra onun igiri cehennemden bir kap1 ~1llr 
ve ona ate§ten bir do§ek haz1rlamr. 

imam Ahmed, Nesei, ibn Mace ve ibn Cerir -laf1z ibn Cerir'in
dir-in Muhammed ibn Amr ibn Ata kanahyla .. . Ebu Hureyre'den ri
vayet ettikleri bir hadiste, Allah Rasulii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Me
lekler; Oliinun yanma gelirler. 0, salih bir ki§i ise; temiz ceseddeki hu
zlirlu ruh c;lk, ovulmii§ olarak g1k. Rahat ve hO§ kokulu, Ofkeli olmayan 
bir Rabb ile seni mujdeleriz, derler. 0, goge yukseltilinceye kadar bOyle 
soylemekte devam ederler. Gogun kap1larmm ona ac;Ilmas1 istenir. Bu · 
kizndir? diye soruldugunda; faland1r, derler. Temiz bir cesedde olan ey 
temiz ruh, merhaba. Oviilmii§ olarak gir. Rahat ve ho§ koku ile, ofkeli 
olmayan bir Rabb lie seni mujdeleriz, denilir. Nihayet o ruh Allah Tea
la'nm oldugu semaya ula§tlnllncaya kadar ona boyie soylenilir. Olen 
kotii bir ki§i ise; ey pis cesedde olan pis ruh, c_;1k. Kotiilenmi§ olarak 
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c;ak. Kaynar su, irin ve ona benzer diger kottili.ikleri sana mi.ijdeleriz, 
derler. RU.h g1kmcaya kadar boyle soylerler. Sonra goge yi.ikseltilir ve 
ona gogi.in kap1s1mn ~1lmas1 istenilir. Bu kimdir? diye sorulur. Onlar 
falancad1r, derler. Pis cesedde bulunan pis rUb, sana merhaba. yok. Ko
ttilenmi§ olarak don. Muhakkak ki, gok kap1lan sana a911maz, derler. 
Ve g6kle yer arasmda sahverilir de kabre gider. 

ibn Ci.ireyc, <<Onlara gogi.in kap1lan ag1lmaz.n ayeti hakkmda §6yle 
demi§tir: Onlarm ne amellerine ve ne de ruhlanna gogi.in kap1lan a91l
maz. Bu ifade, her iki kavli de kendinde toplamaktad1r. En dogrusunu 
Allah bili:r. 

«Ve onlar, deve igne deliginden g~inceye kadar cennete de gire-
mezler.n ayetindeki ( ~I ) kelimesini, Cumhur deve ile tefsir et
mi§leroir. ibn Mes'ud: 0, di§i devenin yavrusu alan devedir. -Bir riva
yette ise di§i devenin e§idir- demi§tir. Hasan el-Basrl: Deve, igne de
ligine girinceye kadar, diye yorumlami§tlr. Ebu'l-Aliye ve Dahhak da· 
boyle soyler. Ali ibn E·bu Talha ve Avfi de, ibn Abbas'tan bOyle rivayet 
ederler. Mi.icruhid ve ikrim·e ise; ibn Abpas'm bu kelimeyi, ( j.:.~.ll ~ ~ 

J.\.;.11 <"""' .) ) §eklinde okudugunu ve anlammm : Kahn ip, igne deligin
den ge~inceye kadar, demek oldugunu . soyler. Bu; Said ihn Ci.ibeyr'in 
tercih ettigi g6ri.i§ti.ir. Bir rivayete gore ise o, bu kelimeyi gemi halat1 
anlanunda olmak i.izere ( ~~ ) §eklinde okumu§tur. Bu, gok kalm 
iptir. Allah Teala : «Onlar igin cehennemden bir do§ek ve i.istlerine de 
orttiler vard1r.n buyuruyor ki; Muhammed ibn Ka'b el-Kurazi, bu ayet-

. teki ( ,)\,.. ) hn do§ekler; ( ,;.1;. ) m ise orti.iler, oldugunu s6yler. 
Dahhak ibn Miiz·ahim ve Si.iddi de bOyle soylemi§lerdir. «Biz, za.Iimleri 
i§te bOyle cezalandmnz.» 
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·lemeyiz.- l!~te onlar, cennetliklerdir. Onlar orada temelli 
kahcidirlar. 

43 - ll-ogi.islerinde kinden ne varsa soki.ip atm1~Izd1r. 

Altlanndan 1rmaklar a.kar ve derler ki: Hamdolsun Allah' a 
ki; bizi buna hidayet etti. Eger Allah bizi hidayete erdirme
mi~ olsayd1, biz hidayete erecek degililik. Andolsun ki; Rab
bimizin peygamberleri ha:kk1 getirmi~lerdir. Onlara: Yap
makta olduklann1zdan dolaYI miras~as1 tkihndiginiz cennet 
i~te budur, diye seslenilir. 

iman ve Salih Amel 

Allah Tea.la; mutsuzlarm durumunu zikrettikten sonra mutlu olan
larm durumunu zikredip : cc (Allah'm ayetlerini inkar eden ve ona kar§I 
biiyiiklenenlerin tersine) iman edip te salih ameller i§leyenlere gelin
ce ... » buyuruyor. Allah Teala burada, imamn ve amelin kolay oldugu
na i§aretle §6yle buyuruyor: ((Biz hie; kimseye giiciiniin yeteceginden 
ba§kasihl yiiklemeyiz. i§te onlar, cennetliklerd.ir. Onlar orada temelli 
kahcidirlar. GOgiislerinde kin (ve c;ekememezUk)den ne varsa sokiip 
atmi§IZdir.» Nitekim Buharl'nin Sahih'inde, Katade kanahyla... Ebu 
Said el-Hudri'den rivayet edilen bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) §6yle 
buyurmu§lardir : 

Mii'minler ate§ten kurtulduklarmda, cennetle cehennem arasmda 
bir kopriide durdurulurlar da diinyada iken aralannda olan haksizhk
lardan dolayi onlara k1sas yap1hr. Nihayet bunlardan temizlendikle
rinde cennete girmelerine izin verilir. Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki; onlardan birisi, cennetteki evinde diinyadaki 
evinden c;ok daha rahat ve oray1 <;ok daha begenir durumdad1r. 

ccGogiislerinde kindEm ne varsa sokiip atmi§IZdlr. Altlarmdan Ir
maklar akar ... » ayeti hakkmda Siiddi §6yle der: Cennet ehli, cennete 
sevkedildiklerinde ona ula§Irlar ve kap1s1 yanmda bir a~ bulurlar. · 
Agacm govdesinde iki kaynak vard1r. Birisinden ic;erler ve kalblerindeki 
hased ve kin sokiiliip atlhr. i§te bu, «§arab-I Tahur»dur. Digerinden de 
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y1kamrlar ve iizerlerine giizel nimetler akar da ondan sonra ebediyyen 
dagmlk olmazlar ve asia yorulmazlar. Bunun bir benzerini, Ebu ishak ... 
Mii'minlerin emiri Ali ibn Ebu Talib'den rivayet etmi§ olup, in§aallah 
«Rablanndan sakmanlar ise fevc fevc cennete gotiiriildiiler ... » (Ziimer, 
73) ayetinin .tefsirinde gelecektir. Allah'a giivenir ve O'na tevekkiil 
ederiz. 

Katade'nin rivayetine gore; Hz. Ali (r.a.), '§oyle demi§tir: Ben, Os
man, Talha ve Ziibeyr'in Allah Teali'mn haklarmda : ccGOgiisierinde 
kinden ne varsa sokiip atrm§IZdiT.» buyurduklanndan olaca~mizl uma
nm. Bunu ibn Cerir rivayet etmi§tir. Abdiirrezzak der ki: Bize ibn 
Uyeyne'nin ... Hasan'dan rivayetine gore; Hz. Ali §oyle demi§tir: Allah'a 
yemin olsun ki ccGOgiislerinde kinden ne varsa sokiip atmi§IZdir.>> ayeti, 
biz Bedir halki hakkmda nazil olmU§tur. 

Nesei ve ibn Merduyeh -Iaf1z ibn Merd11yeh'indir- in Ebu Bekr 
ibn Ayya'§ kanahyla ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gi)re; Allah Rasulii 
(s.a.) '§Oyle buyurmu§tur: ccCennet ha1kmdan herkes ate§te oturacag1 
yeri goriir ve : cc~ayet Allah bana hidayet etmeseydi. .. » der. i§te bu, 
onun i\!in bir §iikiir olur. Cehennem halkmdan herkes de, cennette otu
racagi yeri goriir ve : Ke§ki Allah bana hidayet bah§etseydi, der. i§te 
bu da, onun i~in bir hasret olur. 

Cennet halk1; cehennemlfklerin cennetteki yerlerinin miras~ISI olup 
(cennete girdiklerinde) kendilerine §Oyle seslenilir: ((Yapmakta olduk
Ianmzdan dolaYI miras\!ISI k1lmdigm1z cennet, i§te budur.» Sizin amel
leriniz sebebiyle rahmet size ula§ml§ ve cennete girmi§, amellerinize go
re duraklanmza yerle~mi§ oldunuz. Buhari ve Miislim'de rivayet edilen 
bir hadiste Allah Rasulii: iyi bilin ki; sizden birinin ameli, onu asl8. 
cennete koymayacaktir, buyurmu§; sen de mi ey Allah'm Rasulii? de
mi§ler de §6yle cevab vermi§ : Ben dahi: ~u kadar var ki Allah Teala 
kendi rahmeti ve lutfu ile beni korumu§tur. 
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diler. Bunun uzerine aralannda bir munadi : Allah'In la'·
neti; zalimlerin uzerinedir, diye seslendi .. 

45 - Onlar ki; Allah'1n yolundan ahkoyarla.r ve onu 
egriltmek isterler. Ve orilar, ahireti de inkar edenlerdir. 

Cennet ve Cehennem Halki 

All~h Teala; duraklanna yerle~tiklerinde cennet halkmm, cehen
nem halkma nas1l hitabda bulunacagmi haber vermektedir. Bu, bir 
aYiplama ve azarlama ~eklindedir. «Rabbimizm bize va'dettigini hak 
bulduk. Siz de Rabbmrzm size va'dettigini hak buldunuz mu ?» Onlar 
da bu soruya; evet, diye cevab verirler. Nitekim Allah Teala Saffat 
suresinde, ka.firlerden dastu olandan bahisle §Oyle buyurur : «Bir bakar 
ve onu cehenemin ortasmda gorrnU.§tU.r. Der ki: Allah'a andolsun ki; az 
kald1 beni de mahvedecektin. Rabb1mm Iutfu olmasaydl, ben de or-aya 
goturUlenlerden olacaktlm. Biz bir daha i:Hmeyecegiz degil mi? Ancak 
ilk olUmfrm.uz mustesna ve azablandmlmayacag1z da.» (Saffat, 55 - 59). 
Ba§ma gelen azab ve ceza sebebiyle, dunyada iken soylemi§ oldugu soz
leri inkarla onu (dunyadaki kafirlerden olan dostunu) aYiplar ve suc;
lar. Nit~kim meleklerin onlar1 ay1plamas1 da boyledir. Onlara §Oyle 
diyeceklerdir : «Yalanlay1p durdugunuz ate§ i§te budur. Bu bir buyu 
mudur, yoksa siz gormuyor musunuz? Girin oraya. Sabretseniz de, sab
retmeseniz de art1k birdir. <;unku siz, ancak i§lediklerinizin kar§Illgma 
c;arptrnhyorsurtuz, denir.» (Tur, 14 - 16). Aym §ekilde Allah RasUlu 
(s.a.) de, Bedr gunu Kalib kuyusuna at1lan (m"ii§riklerin) 61Ulerini aYIP
lamr§ ve §6yle nida etmi§tir : Ey Ebu Cehl ibn Hi§am, ey Utbe ibn 
Rabia ve ey ~eybe ibn Rabia -Allah Rasulu, onlann ba§kanlanmn isim- · 
lerini 'hirer birer sayd1- Ra'bbm1zm size va'dettigini hak buldunuz mu? 
Muhakkak ki ben, Habb1mm bana va'dettigini hak buldum. Orner: Ey 
Allah'm elc;isi, sen olm"ii§ ve kokU§IDU§ bir kavme mi hitab ediyorsun? 
demi§. Bunun uzerine Allah RasulU: Nefsim kudret elinde olan (Al
lah) a yemin ederim ki; siz, benim soylediklerimi onlardan daha iyi 
i§itir degilsiniz. Fakat onlar cevab veremezler, buyurmu§tur. 

Allah Teala: «Bunun uzerine aralannda bir munadi: Allah'm la'
neti zaJ.imlerin uzerinedir, diye seslendi.» buyurduktan sonra; onlan 
§6yle niteler : «Onlar ki; Allah'm yolundan allkoyarlar ve onu egriltmek 
isterler.» Onlar, insanlan peygamberin getirmi§ oldugu Allah'm yoluna 
ve §eriatma uymaktan ahkorlar. Ve kimsenin uymamas1 ic;in bu yolun 
egri bugru olmas1m arzularlar. «Ve onlar, ahireti de inkar edenlerdir.» 
Onlar ahiret yurd!J.nda Allah'a kaVU§acaklarmi inkar ederler, bunu ya
lanlar, dogrulamaz ve inanmazlar. Bu sebepledir ki; yapmi§ olduklan 
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kavli ve fiili kotilliiklere hi~ aldnmazlar. Zira onlar, bu yiizden hesaba 
\!ekileceklerinden ve azabdan korkmazlar. i§te insanlann i§ ve sozde en 
kotilleri bunlardir. 

46 - iki taraf arasmda bir perde vardrr. A'raf uze
rinde de her birini simalanyla · tan1yan adamlar vardrr. 
Cennetliklere : Size selam olsun, diye seslenirler. Bunlar 
henuz girmeyen, ama uman. kimselerdir. 

47 - Gozleri cehennem ashab1ndan tarafa c;:evrilince 
de; Rabbrm1z, bizi.zalimler gunlhu ile beraber bulundur
ma, derler. 

A'rftftakiler 

Allah Teala; cennet halkmm, cehennem halk1 ile kar§Illkll konu~
malanm zikrettikten sonra, cennet ile cehennem arasmda bir perde 
olduguna i§B.ret buyurmaktadir. Bu; cehennem halkmm, cennete ula§
masmi engelleyen bir maniad1r. ibn Cerir der ki : Bu, Allah Terua'mn : 
«Nihayet onlann arasma iginde rahmet, d1§mda azab olan bir sur 
gekilir.» (Hadid, 13) buyurdugu sur'dur. Bu, Allah Teala'mn: «A'raf 
iizerinde de ... adamlar vard1r.» buyurdugu A'raf't1r. Sonra ibn Cerir 
kendi isnad1 ile Siiddi'nin «i'ki taraf arasmda bir perde vard1r.» ayeti 
hakkma §Oyle dedigini rivayet eder : 0, sur'dur: o A'raf't1r. Mticahid 
ise; A'raf'm, cennet ile cehennem arasmda bir perde, iizerinde kap1 olan 
bir sur oldugunu soylemi~tir. ibn Cerir; A'raf'm, ( .....; .r ) kelimesinin 
. . 
\!Ogulu oldugunu soyler. Araplarda, yeryiiziinden ytiksek olan (ytikse-
len) her §eye ( .....; .r ) a<h verilir. Horozun ibigine de (ba§tan) yiiksek 
oldugu i\!in ( .....; ..1' ) ad1 verilmi§tir. ibn Cerir'in Stifyan ibn Veki' ka
nallyla ... Sevri'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir : 
A'raf, horoz ibigi gibi bir sur'dur. 

ibn Abbas'tan gelen 1i~ayet1erden birinde ise; A'raf'm cennetle ce
hennem arasmda bir tepe oldugu belirtilmi§tir. Cermet ile cehennem 
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arasmda gtinahkarlardan baz1 insanlar burada hapsediimi§lerdir. Yine 
ondan gelen rivayetlerden birine gore; A'rat, cermet ile cehennem arasm
da bir sur'dur, demi§tir. Dahha'k ve tefsir alimlerinden bir 90gu da, bOy
le soylemi§lerdir. Stiddi ise §6yle der: A'raf'a bu ismin verilmesinin sebe
bi; buranm ashab1m insanlarm tan1malarmdand1r. A'raf ashabmm kim
ler oldugu hususunda miifessirlerin ifadeleri muhteliftir. Ancak hepsi de 
birbirine yakm olup aym manaya dondtirtilebilir: Buna gore A'raf'ta
kiler; kottiltikleri ile iyilikleri mtisavi olan bir topluluktur. Huzeyfe, ibn 
Abbas, ibn Mes'ud ve selef ile halef'ten bir 9ogu bOyle demi§lerdir. Bu, 
merfu' bir hadtste de kaydedilmi§t.ir. Hafiz Ebu Bekr ibn Merduyeh 
der ki: Bize Abdullah ibn ismail'in ... Cabir ibn Abdullah'tan rivaye
tine gore; Allah Rasillti (s.a.) ne iyilikleri ve kottiltikleri mtisavi olan 
ki§i soruldugunda, §Oyle buyurdular: Bunlar, A'raf ashab1d1r. Cennete 
girmemi§lerdir, ama girmeyi ummaktad1rlar. Hadis bu yonden rivaye
tinde garibdir. ibn Merduyeh hadisi ba§ka bir §ekli ile Said ibn Seleme 
ibn Ebu Hti....~m'dan, o da Muhammed ibn Mtinkedir'den, o ise Miizeyne 
kabilesinden bir adamdan rivayet ederler ki; o adam_ §Oyle demi§tir: 
Allah Rasulti (s.a.) ne A'raf ashab1 soruldugunda, §Oyle buyurdular: 
Onlar, babalarmm izni olmaks1zm, onlara kar§I gelerek (cihada) 91kan 
ve Allah yolunda Oldtittilen kirn.selerdir. Said ibn Mansfu da §Oyle der: 
Bize Ebu Ma'§er'in .. . Yahya ibn Abdurrahman el-Miizeni'de.n, onun da 
babasmdan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasillti (s.a.) ne 
A'raf ashab1 soruldugunda, §6yle buyurdular: Onlar, babalanna kar§I 
gelerek Allah yolunda oldtirtilen kirn.selerdir. Babalanna kar§l gelme
leri; onlann cennete girmelerine; Allah yolunda oldtirtilmti§ olmalan 
da cehenneme girmelerine engel olmu§tur. Hadisi bu §ekliyle ibn Mer
duyeh, ibn Cerir ve ibn Ebu Hatim muhtelif kanallarla Ebu Ma'§er'den 
rivayet etmi§lerdir. Hadisi bu §ekilde ibn Mace de merfU' olarak ibn 
Abbas ve Ebu Said el-Hudri'den rivayet etmektedir. Ancak bu merfu' 
haberlerin s1hhatim Allah bilir. Bunlardan kiSa olan ikisi, mevkUf du
rumdadir. Bu da yukarda zikredilene (merfu' ola:nlarm slhhatmm §tip
heli olduguna) delalet eder. 

ibn Cerir der ki: Bana Ya'kub'un ... Huzeyfe'den rivayetine gore; 
ana A'raf ashab1 soruldugunda §6yle demi§ti : Onlar iyilikleri ve kotti
ltikleri mtisavi olan bir topluluktur. Kottiltikleri; onlan cennetten all
koymu§; iyilikleri de cehennemden geri buakrm§tlr. Allah Terua onlar 
hakkmda hi.iktim verinceye kadar; orada sur tizerinde tutulmu§lardlr. 
ibn Cerir bu hadisi, ba§ka bir kana! dan daha geni§ olara k rivayet etmi§ 
ve §oyle demi§tir : Bize . ibn Humeyd'in... f)a'bi'den rivayetine gore; . 
o, §Oyle demi§tir : Abdtilhamid ibn Abdurrahman yamnda KureY§'in 

' J 
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kOlesi Ebu Zinad Abdullah ibn Zekvan oldugu halde, bana gi:)nderilmi§
lerdi. Onlar, birden daJha once soylemedikleri §ekilde A'rat ashabmdan 
bahsetmeye ba§lad1lar. Onlara dedim ki : Dilerseniz size Huzeyfe'nin 
zikrettiklerini haber vereyim. Onlar, soyle, dediler. Dedim ki: Huzeyfe, 
A'raf ashabm1 zikredip §6yle dedi : Onlar; iyiliklerinin kendilerini ce
hennemden kurtard1~, kotiiliiklerinin de kendilerini cennetten ahkoy
dugu kimselerdir. Gozleri cehennem halkma c;evrfidiginde: Rabb1rmz, 
bizi zalimler giiniliu ile beraber bulundurma, derler. Onlar bu halde 
iken Rabbm onlara gelir (tecelli eder) ve §Oyle 'buyurur: Gidin, girin 
cennete. Muhakkak Ben sizi bag1§lad1m. 

Abdullah ibn el-Miibarek der ki: Ebu Bekr el-Hiizeli kanahyla ... 
ibn Mes'ud'dan rivayete g6re; o, §6yle demi§tir : insanlar k1yamet giinu 

- hesaba c;ekilecek. iyilikleri kotiilO.klerden bir fazla olan, cennete gire
cek. Kotiiliikleri iyiliklerinden bir fazla olan da, cehenneme girecek. 
Sonra Allah Teala'nm: «Ama kimin tart1Iar1 ag1r gelirse; o, ho§ bir 
hayat i~indedir.n (Karia, 6 -7) ayetlerini okuyan ibn Mes'ud §6yle de
vam etti : Muhakkak ki mizan, bir tane ag1rhg1 ile hafif gelir veya a~r 
geker. iyilikleri ve koti.iliikleri e§it olan ise, A'rat ashabmdand1r. Bun
Jar, s1rat O.zerinde durdurulurlar. Sonra cermet ve cehennem halkm1 
tan1rlar. Cennet halkmi gordiiklerinde onlara : Selam size, diye sesle
nirler. GOzleri sollar:ma c;evrilip te cehennem halkm1 gordiiklerinde ise : 
RabblmlZ, bizi zalimler giiruhu ile berabeT bulundurma, diyerek onlann 
duraJklarmdan Alla'h'a S1gm1rlar. iyilik sahiblerine gelince; onlara, 1§1-
gmda yiirtiyecekleri onlerinde ve saglarmda bir nur verilir. o gun, her 
kula ve her O.mmete bir nur verilecektir. S1rat iizerine geldiklerinde; 
Allah Tala her miinaf1k e!'lkek ve kadmm nurunu geri alacaktlr. Cennet 
halki, mO.nMiklann ba§ma geleni gorcttiklerinde: «Rabbimiz, I§I~miZI 
tamamla ... >> (Tahrim, 8) derler. A'raf ashabma gelince; onlann nuru 
ellerinde olup geri almmaz. i~te orada Allah Teala : «Bunlar, hentiz 
cennete girmeyen ama girmeyi uman kimselerdir.>> buyurur. Cennete 
girme umutlan, onlar ic;in cennete girmedir. ibn Mes'ud §oyle demi§
tir : Muhakkak ki kul bir iyilik yaptlgmda, bunun kal"§Illgmda ona 
on iyilik yaz1hr. Bir Irotiiliik i§lediginde ise, bu sadece bir kotiiltik ola
rak yaz1hr. Biri, onuna galib gelen ki§i, muhakkak helak olmu§tur. Ha
disi ibn Cerir rivaye etmi§tir. 

Yine ibn Cerir der ki: Bana ibn Veki'nin ... tpn Abbas'tan rivaye
tine gore; o, §Oyle demi§tir : A'rat; cennet ile cehennem arasmda bir 
sfu'dur. A'raf ashab1 bu yerdedirler. Nihayet Allah Teala onlan bagi§
Iamayi murad edince onlar «Hayatn ad1 verilen bir nehre gotO.riilO.rler. 
iki kiyiSmda altm kami§lar vardir. inci ile siislO.dO.r. Toprag1 misktir. 
Ona atillr'lar da renk,leri dtizelir. Bogazlannda beyaz bir ben goriilur 
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de, onunla tammrlar. Nihayet renkleri dtizeldiginde, Rahman onlara 
gelir ve: Dilediginizi temenni edin, buyurur. Onlar temennide bulu
nurlar. Umitleri kesildiginde; Allah Teala onlara: Temenni etmekte 
oldugunuz ve daha onun yetmi~ katl sizin ic;indir, buyurur da cennete 
girerler. Bogazlannda beyaz hir ·ben vard1r. Ve bununla tammrlar. On
lara cermet halkmm yoksullan ad1 verilir. Hadisi, ibn Ebu Hatim de 
babasi kanahyla Cerir'den rivaye.t etmi§tir. Stifyan es-Sevri ise Habib 
ibn Ebu Sa·bit kanahyla ... Abdullah i'bn Haris'ten rivayet etmi§tir ki; 
bu, daha slhhatlidir. En dogrusunu Allah bilir. Bu, Mticahid, Dahhak 
ve birc;oklanndan da r!vayet ~ilmi§tir. 

Siineyd ibn Davud der ki: Bana Cerir'in ... Ebu Ztir'a ibn Amr ibn 
Cerlr'den rivayetine gore; Allah Rasiilti (s.a.) ne A'raf ashabi sorulmw~ 
ve o §6yle buyurmu~tur: Bunlar, kullardan aralarmda htiktim verilen
lerin sonuncusudur. Alemlerin Rabbi; kullar arasmdaki htikmiinu ibi
tirdiginde: Sizler oyle bir kavimsiniz ki; iyilikleriniz sizi cehennemden 
<;Ikarmi§tlr. Cennete de girmediniz. Sizler, Benim azMhlanmsmiz. Cen
netten dilediginiz yere gidin, buyuracak. Bu hadis, hasen ve mtirseldir. 

A'raf ashabmm zinadan olma c;ocuklar oldugu da §oylenmi§ olup 
bu g()rti§ti Kurtubi nakletmi§tir. 

Hafiz ibn Asakir, Velid ibn Musa'nm hal terctimesinde ~eybe ibn 
Osman kanahyla ... Enes ibn Malik'den, o da Hz. Peygamber (s.a.) den 
§6yle rivayet etmi§tir: Muhakkak ki cinlerin mti'minlerinin sevablan 
lehine, azablan aleyhinedir. Biz, onlann sevabmi sorduk da §Oyle buyur
dular: A'rat tizerindedirler. Muhammed (s.a.) timmeti ile beraber cen
nette degillerdir. Biz : A'rat nedir? diye sorduk, cenentin duvand1r. 
Orda nehirler akar ve orada ag~lar, meyveler biter, buyurdular. Hadisi 
Beyhaki, ibn Bti§ran kanallyla ... Velid ibn Musa'dan rivaeyet etmi~tir. 
Siifyan es-sevri ise Husayf'dan, Mticahid'in ~oyle dedigini nakleder: 
A'rat ashabi; salih, fakih, alim ki§ilerdir. ibn Cerir der ki: Bize Ya'kub 
ibn :ibiahim'in ... «iki taraf arasmda bir perde vard1r.» ayeti hakkmda 
Ebu Miclez'den rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Onlar, meleklerden 
bir taklm ki§ilerdir ki; cennet ve cehennem halkmi tan~rlar. Cennetlik
lere; size selam olsun, diye seslenirler. Bunlar, hentiz cennete girmeyen 
ama girmeyi uman kimselerdir. GOzleri cehennem ashabmdan tarafa 
c;evrilince de: Rabbimiz, bizi zalimler gtirUhu ile beraber bulundurma, 
derler. A'raf ashabi, simalanyla tamd1klan (cehennemdeki) ada.miara 
seslenirler: Toplulugunuz da btiytiklenmeniz de size fayda vermedi, 
derler. Bunlar rmydi ki; kendilerini Allah'm rnhmetine erdirmeyecegine 
yemin etmi§tiniz? Ravi'nin soyledigine gore; ·bu, cennet halki cennete 
girdigindedir. Girin cennete, size hi\!bir korku yoktur ve sizler tiztilecek 
de delilsiniz. Bu hadisin isnacti tabiin'den birisi olan Ebu Miclez La-
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hik ibn Humeyd'e kadar sahihtir. Ancak bu ifade, garibdir ve hadisin 
akl§mm zahirinin hilatmad1r. Cumhur'un kavli ise; gorii§lerine ayet 
delalet ettigi i~in onun soziinden daha once tutulmaktadlr. Ayru §ekilde 
Miicahid'in Onlar; sftlih, alim ve fakih ki§ilerdir, .sOzii de garibdir. En 
dogrusunu Allah bilir. 

Kurtubi ve ba§kalan, A'rat ashabi hakkmda oniki gorii§ miJdeder
ler ki, onlardan birisi §Udur: Bunlar, salih ki§iler olup ahiret i§lerini 
bitirir ve gidip insanlann haberlerine muttali' olurlar. Bunlarm; pey-
gamberler, melekler olduklan 'cta soylenmi§tir. · 

«Simalanyla tan1d1klan adamlara seslenirler ... » aye,ti hakkmda 
Ali ibn Ebu Talha, ibn Abbas'm §6yle dedigini nakleder: Cennet hal
kim, yiizlerinin beyazhgJ ile; cehennem halklru ise yiizlerinin siyahhgJ 
ile tan1rlar. Dahhak da bu gorii§ii ibn Abbas'tan rivayet etmi§tir. ibn 
Abbas'tan naklen Avfi §6yle der: Onlarm; kimin cennette, kimin ce
henenmde oldugunu bilmeleri; cehennem halkm1 yiizlerinin siyahhg1 
ile taruYJp Allah'm on1an zalimler giiruhu ile beraber bulundurmasm
dan Allah'a s1g1nmalan i~in Allah, onlan bu mertebeye indirmi§tir. On
lar burada cennet halkm1 selamlarlar. Oraya girmemi§lerdir ama gir
meyi iimid ederler. Onlar, Allah dilerse oraya gireceklerdir. Miicahid, 
Dahhak, Siiddi, Hasan ve Abdurrahman ibn Zeyd ibn Eslem de bOyle 
soylemi§lerdir. Ma'mer'in Hasan'dan rivayetine gore; o: «Bunlar, heniiz 
cennete girmeyen ama girmeyi uman kimselerdir.» ayetini okumu§ ve 
§oyle demi§tir : Allah Teala onlarm kalblerine bu iimidi sadece kendiieri 
i\!in diledigi bir degerden dolaYI koymu§tur. Katacte §Oyle der: Allah 
Teala, bize onlann umudlanmalanru ha'ber vermi§tir. 

ccGOzleri cehennem ashabmdan tarafa ~evrilince de: Rabb1m1z; bizi 
zalimler giiruhu ile beraber bulundurma, derler.» ayeti hakkmda ibn 
Abbas'tan rivayetle Dahhak §oyle der : A'raf ashab1, cehennem halkma 
baklp onlan tarudlklannda: C<Rabblrmz; bizi zalimler giirUhu ile bera
ber bulu!ldurma, derler.» 

Siiddi der ki : Cehennemlikler, A'rat ashabma kendilerini cehen
neme gotiiren bir ziimre ile ugrad1klannda: c<Ra'bb1m1z; bizi zalimler 
giirUhu ile beraber 'bulundurma, derler.)) 

ikrime der ki :· Onlarm yiizleri ate§te daglan1r. Cermet halkm1 gor
diiklerinde ise bu onlardan gider. 

c<GOzleri cehennem ashabmdan tarafa ~evrilince ... » ayeti hakkm
da Abdurra!hman ibn Zeyd ibn Eslem §6yle der : Onlarm yiizlerinin 
siyah, gozlerinin di§an f1rlam1§ oldugunu gordii,klerinde : ccRabbirmz, 
bizi za.Iimler giiruhu ile beraber bulundurma, derler.» 
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Birinci gorti§ : Bu, (!ogu ulemfmm da kabul ettigi gorti§ olup ibn 
Abbas'm rivayetidir. Buna g6re A'raf; cennet ile cehennem arasma (!e
kilen surun ytiksek klsm1dJ.r. ibn Abbas (r.a.) m A'rat; s1rat't1r, dedigi 
de rivayet edilmektedir. 

ikinci gorti§: Bu gorti§, Hasan ve Zeccac'm gorti§tidtir. Buna 
gore; A'raf'ta cennet ve cehennem ehlini bilmek tizere bir kiSim erkekler 
vard1r. Bunlar, cennetlik ve cehennemlik olan herkesi, simasmdan ta
mrlar. Hasan'a; bunlar, sevab ve gtinahlan e§it olanlar m1d1r? diye so
ruldugunda, Hasan elini dizine vurmu§ ve : Onlar, Allah'm kendilerine 
cermet ve cehennemlikleri tamma kabiliyeti lutfettigi kimselerdir. Bun
lar, bu i:ki grubu tamrlar. Bu kimselerden §U anda kim bilir aram1zda 
bulunanlar da varchr belki, diye devam etmi§tir. Birinci gorti§e sahib 
olanlar, bu «A'raf'ta olanlarml> kimler oldugu konusunda muhtelif fi
kirler ileri siirmti§lerdir. Bu konuda ileri stirtilen fikirleri, iki noktada 
toplamak mtimktindtir : 1) Bunlar, Allah'a itaat eden sevab ehlinin de
gerlileridir. 2) Bunlar, itaat ve sevab ehlinin daha a~ derecede olan
landir. Birinci kanaata gore de birkac; gorti§ bulunmaktadir: 1) Bu 
gorti§ti Ebu Mecaz ileri stirmektedir. Buna gore A'raf'takilerden maksad, 
meleklerdir. Onlar cennet ve cehennem ehlini bilirler. Bu zata, ayette 
<<A'raf'ta erkekler vard1r.>J buyuruluyor. Buna ragmen bu erkeklerin 
melekler oldugunu mu iddia ediyorsun? diye itiraz edildiginde; cevab1: 
Melekler de erkektir, di§i degil, olmu§tur. 

Burada biri <;Iklp §Oyle bir itirazda da bulunabilir : Bir :§eyi erkek
likle tavsif etmek; ancak erke~in kar§Ismda di§isi bulundugunda dogru 
olur. Oysa melek ic;in di§ilik soz konusu olmamaktad1r. Binaenaleyh 
melekler erkeklikle nitelenemezler. 2) A'raf'takiler, peygamberlerdir. 
Allah . onlan diger klyamet ehlinden ay1rmak, §ereflerinin ve derecele• 
rinin ytiksekligini Han etmek ic;in; cennet ehlinin sevab ve mtikatatla
nm, cehennem ehlinin, gtinah ve cezalanm gorstinler diye, o surun 
yiikseklerine oturtur. 3) Bunlar, §ehidlerdir. Qtinkti Allah Teala bun
larm, cennet ve cehennemliklerin herbirini tamd1klanm soylemi:§tir. 
Bu A'raf'takilerin, cennet ve cehennemlikleri nasll tamyacaklan konu
sunda da farkh gorti§ler bulunmaktadir. Bir grup §Oyle demektedir: 

,<( ··-

Bunlar cennetlikleri; ytizlerinin sevin\!li ve parlak olmasmdan, cehen-
. nemlikleri de; ytizlerinin siyah, g6zlerinin de mavi olmasmdan tanir
lar, Ancak bu gorti§ dogru degildir. Qtinkti ytice Allah bu zatlara, bu 

_1ki grubu simasmdan tamma imtiyaz1 vermi§tir. Eger durum, bu kim
selerin dedigi gibi olsa; A'raf'takilerin bu tammalanmn bir ozelligi kal
maz. Qtinkti cennetlik ve cehennemlik herkes, ytizleri bunlann dedigi 
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gibi olan kimselerin cennetlik veya cehennemlik oldugunu bilirler. Bu 
gorii§ yanll§ olduguna gore; «Herkesi simasmdan tamrlar>> ciimlesinin 
manas1 : Onlar dtinyada iken haYlr, iman ve gtizellik ehli olanlar1, · §er 
ktiftir ve fes.ad ehli olanlan tamrlard1. Bunlar dtinyada iken ehl-i iman 
ve taata, ehl-i ktifiir ve ma's1yete Allah'm §ahidleri idiler. ~imdi ise 
onlan A'raf'ta oturtmaktad1r. Buras1 yuksek yerlerdir. Allah onlan bu
ralara oturtur ki; herkesin laylk oldugunu §8.hidlik etsinler, her§eye 
muttali' olsunlar. Bunlar sevab e~linin tisttin derecelere yiikseldikleri
ni, gtinahkarlann da ~ag1lara dogru yuvarlandlklanru bilir ve gt>
rtirler. 

Denilebilir ki : Bu gorii§lerin hepsi yanll§tlr. <;tinku, Cenab-1 Allah 
A'rat'takileri; «Onlann oraya girmediklerini, ancak, umduklanm>> yani, 

.cennete hentiz .girmediklerini fakat oraya girmeyi umduklanm zikre
derek nitelemektedir. Bu nitelik; peygamberlere, mei~:klere ve §ehidle
re yakl§maz. 

A'raf'takilerin bu tic; gruptan biri oldugunu soyleyenler, buna §oyle 
cevab vermektedirler : Allalh Teala bunlann cennete girmelerinin daha 
sonra olacag1ru, c;Unkti onlan cennet ve cehennem ehlinden ay1rd1gim, 
cermet ve cehennem ehlinin ahvalini mti§ahede edip sevinsinler diye 
oman yiiksek yerlere, ytice surlara oturttugunu, bu iki kesim yerle§ince 
kendilerini cennetteki yi.iksek yerlerine alacagm1 beyan buyurmu§tur. 
Gorilltiyor ki; hentiz cennete girmemi§ olmalan, onlann §ereflerinin 
iistiinltigtine, derecelerinin ytiksekligme mani degildir. A.yetteki «um
mak>> ise, yakin manasma olan ummaktlr. <;tinkti goriiyoruz ki, Allah 
Teala Hz. :ibrahim'den bahsederken O'nun «Ahiret giintinde gunah1m1 
bag1§layacagm1 umuyorum>> dedigini bildirmektedir. Buradaki ummak, 
i§te bu kesinlik manasm1 ifade etmektedir. Konumuzda da ooyledir . 

. Ikinci gorii§ : Buna gore A'raf'takiier, sevab ehlinden a~1 dere- . 
cede olan bir grubtur. Bu gorii§tekiler, iddia.Ianru birkac; turlii izah et
mektedirler. I) Bunlar, sevab ve gtinah1 miisavi olanlardlr. Biri fazla 
degil ki cennete vt::ya cehenneme girsinler. Allah lbunlan, cennetle ce
hennem arasmda orta bir mevki oldugu ic;in A'raf'ta oturtur. Sonra on
Ian, fazl ve rahmeti eseri olarak cennetine girclirir. Bunlar cennete en 
son girenlerdir. Bu gorii§; Huzeyfe ve :ibn Mes'ud'un gorii§ii olup, Ferra' 
mn · da tercih ettigi gorii§tur. Cubbai ve Kadi, bu gor'ii§e kar§I c;1karak 
bozuk bir gorii§ olduguna iki §ekilde delil getirmektedirler : Birinci ola
rak bunlar diyorlar ki : Allah'm Kur'an'da, <<Onlara, i§te bu cennetler; 
sizin diinyada iken yaptlklanmz kar§Illgmda size verilmektedir.ll bu
yurmMI, cennete giren herkesi oraya girmeyi hakettigine dela.Iet eder. 

Tefsir, C. VI F. 186 
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Bu durum, ((ceru1et ve cehermeme girme:yi ha.ketmemi§ olup haklnyla 
degil de s1rf Allah'm lutfu ile cennete giren bir kiSirn insanlarm oldu
gunull soylemeye cevaz vermez. ikinci olarak, A'raf'ta olmak; Allah'm 
orada o yuce mevkilere c;1karmasi demek, buyUk bir §ereftir. Bu §eref, 
ancak §erefli kimselere lay1kt1r. Sevab ve gunah1 musavi olanlarm de
recesi ise, a§$ derecelerde olup bu nevi yficeltmelere laYik degildirler. 

Birinci itiraza cevab : ((Onlara, size bu cennetler veriJdi .. . >> cumlesi, 
muayyen bir kesime hitaben soylenmi§ olup tUm cermet ehlinin boyle 
olmamas1 mumktindur. 

ikinci itiraza cevab : Biz, Cenab-1 Allah'm onlan daha iiyade bir 
§eref ve itibardan dolaYI oralara oturtt.ugunu kabul etmiyoruz . . Yuce 
Allah onlan oralara, cennet ve cehennem arasmda orta bir derece ol
dugu i~in oturtmaktachr. Zaten itiraz da bu noktada yapilmaktadir. 
OOrUluyor ki; onlarm bu goru§ti red ic;in dayandiklan delilleri zaYiftlr. 

ikinci golii.§ : A'raf'takller, babalarmdan izin almadan sava§a c;lklp 
ta §ehtd olan ve bunun tc;in ahirette cennetle cehennem arasmda tutu-
Ian kimselerdir. · · 

Bu gOrU§, birinci goru§le birle§rnektedir. Qunku bunlar gunahlan • 
sevablanna denk oldugu ic;in A'raf'ta bulunmaktadirlar. ( ... ) 

tl'c;uncu gorti§: Abdullah ibn Haris'1n gorfi§tidur ve bunlann, cen
netin yoksullan oldugu tarzmdad1r. 

Dorduncu g6rU§ :· Bir k1s1m alimler de; bunlar, namaz kllan gii
nahkarlardlr. Allaih bunlan affeder ve A'raf'ta oturtur, derni§lerdir. 
TabU butiin bu goru§ler; A'd.t'm, cennetle cehennem arasma konulan 
sftrun yiiksekliklerindeki yerlerden ibaret oldugunu sayleyenlerin go
rfi§lerini ~Iklama sadedindedir. A'raf'ta olanlar, cermet ve cehennem
likleri bilen erkeklerdir, diyenlerin gorti§ti de aklldan uzak bir gorii§ 
degildir. Ancak bu kimselerin, cennet ve cehermem ehlini gorecekleri 
yiiksek mevkilere ihtiyac;Ian vardir ki bu gorii§ de birinciyle birle§ir. _ 
Bu konuda ileri siirulen fikirlerin detaylan bunlard1r. 

A yet-i · Kerime'deki «simalanndan ,, kelimesi ile neyin kasdedildigt 
konusunda da bir kac; g6ru§ vard1r : 

Birinci g'Olii.§ : ibn Abbas (r.a.) m gorti§iidiir. Buna gore; cennetlik 
bir miisliiman erkegin simas1, yfiziiniin beyazhg1d1r. Nitekim Yiice Al
lah: ((0 giin baz1 yiizler beyaz, baz1lan da siyah .olur.>> buyurmu§tur. 
Onlarm yiiziiniin; parlak, sevingli, mujdeli, aydrnhk ve siislu olmas1 
bunlann dunyada ald1klan abdestlerin belirtisidir. · Kafirletin alamet
lerl ise; yuzlerinin siyahhgi, uzerlerinin tozlu ve karanhklarla biirulii 
olmas1, g'Ozlerinin rna vi olmas1d1r. · 

tbn Abbas (r.a.) m gorfi§iine biri c;1k1p ta §oyle blr itirazda bulu
nabilir : Bu; A'raf'taki kimseler; cermet ehlini cennette, cehermem eh-
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lini de cehennemde gordtikten sonra; bunlann, oralarm ehli oldu~lanna,
bu al'&metlerle istidlal etmeye ne gerek varcilr? Bu, duyu yoluyla bili
nen bir konuda istidla:Idir ki batild.lr. Yine bu aye.t, A'raf'takilerin bu 
tarumayla ozellik ta.§Idlklanna delalet ediyor. Eger tamma rbu alamet
lerle olacaksa, bu tammanm bir ozelligi kalmaz. Qiinkti bunlar duyu
larla sezllen hallerdir ve bunda herkes e§ittir. 

ikinci gorii§: 'A'raf'takiler; mti'minleri, dtinyada iken kendilerinde 
goriilen taat ve iman izleri ile, kafirleri de ktiftir ve gtinah lekeleriyle 
bllmekteydller. Ahiret yurdunda bu. ~seleri gorunce; dtinyada iken 
onlarda gordiikleri alametlerle cennetlik veya cehennemlik olduklanm 
ayird edeceklerdir, tarzmdad1r. Tercih edilen gorii§ de budur. (Fahred
din Razi, Mefatih el-Gayb, XIV, 87 - 90). 

~(}----

48 - A'raf ashabi; sima.Ianyla tan1dlklan adamlara 
seslenirler: Toplulugunuz da biiyiiklenmekte olman1z da 
size fayda vermedi, derler. 

. . 
49 - Bunlar m1yd1 ki; kendilerini Allah'1n rahmetine 

erdirmeyecegine yemin etmi~?tiniz. Girin cennete; size hi<;
. bir korku yoktur ve sizler iiziilecek de degilsiniz. 

Allah Teala A'rM ehlinin, cehennemde simalar1yla tarud1klan mti§
riklerin fieri gelenlerini ve kumandanlanm ayiplamalanm haber ver
mektedir. Onlar §Oyle diyeceklerdir: «Toplulugunuz, (~oklugunuz) da 
btiytiklenmekte olmamz da size fayda vermedi. (Ne toplulugunuz ve 
ne de ~oklugunuz sizi Allah'm azabmdan kurtaramad1. Bilakis azaba ve 
cezaya du~ar oldunuz.))) . 

ibn Abbas'ta:n rivayetle Ali ibn Ebu Talha; «Bunlar rmyd1 ki, ken
dilerini Allah'm rahmetine erdirmeyecegine yemin etmi§tiniz.» ayetiyle 
A'rM ashab1 ka.sdedilmektedir, der. «Girin cennete, size hi~bir korku 
yoktur ve sizler iizillecek de degilsiniZ.ll ibn Cerlr der ki: Bana Mu-



2964 1BN KESIR (Ciiz: 8; Sure: 7 

hammed ibn Sa'd'm ... ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «Toplulugunuz . 
da, biiyiiklenmekte olmamz da size fayda vermedi, derler.» ayeti hak
kmda §oyle demi§tir : A'rat ashab1, cennet ve cehennem ehline; Allah 
Teala'mn s5ylemelerini emrettigi sozleri soylediklerinde; Allah Teala 
biiyiiklenenlere ve mal sahiplerine §oyle buyurur : «Bunlar m1yd1 ki; 
kendilerini Allah'm rahmetine erdirmeyecegme yemin etmi§tiniz. Gi
rin cennete; size hi\!bir korku yoktur. Ve s-izler iiziilecek de degilsiniz.» 

Huzeyfe der ki : A'raf ashab1; amelleri e§it olan, iyilikleri kendi
lerini cennete ula§tirmayan, kotiiliikleri de cehenneme girdirecek kadar 
olmayan kimselerdir. Onlar, A'raf'da tutulurlar. insanlan, sima.Ian ile 
tamrlar. Allah Tea1a kullar arasmda hiikmettiginde; onlara §efaat iste
meleri ic;:in miisaacte verir . .Adem'e gelip; ey Adem, sen baba.nuzsm. 

_Ra;bbm katmda bizim ic;:in §efaa.tta buiun, derler . .Adem (a.s.) : Allah'm 
henim di§rmda kendi eliyle yararttig,., ruhundan ona iifiirdiigu, kendisi 
hak:kmda; rah.metim ·gazabimi gec;:ti dedigi, mele}derin kendisine secde 
ettigi birini biliyor musunuz? diye sorar. Onlar; haYir, derler. .Adem : 
Size §etaatta bulunabilecek kadar amel i§lemedim. Size §efaatta bulun
maya giiciim yetmez. Fakat oglum Ibrahim'e gidin, der. ibrahim (a.s.) e 
vanp rablan katmda kendileri ic;:in §efaatta bulunmasmi isterler. Al
lah'm kendisine dost edindigi bir kimseyi bilir misiniz? Allah ic;:in kav
minin kendisini at~te yakt1g1 benden ba§ka birini tamyor musunuz? 
diye sorar da, onlar; haYir, derler. Ibrahim (a.s.) : Size §efaatta bulu
na:bilecek kadar amel i§lemedim. Sizin ic;:in §efaatta bulunmaya giiciim 
yetmez. Fakat oglum Musa'ya gidin, der. Onlar da Mli.sa (a.s.) ya va
rirlar. 0, §Oyle der : Allah'm kendisiyle konU§tugu ve s1rda§ olarak 
kendine yakla§tmhgi benden ba§ka 'birini biliyor musunuz? Onlar; ha
YIT, derler. Hz. Mlisa: Size §efaatta bulunabilecek kadar amel i§leme
dim, sizin ic;:in §efaatta bulunmaya giiciim yetmez. Fakat Isa'ya gidin, 
der. !sa (a.s.) a var1p ona: Rabbm katmda bizim ic;:in §efaatta lbulun, 
derler. 0: Benden ba§ka Allah'm babas1z olarak yarattigi birini biliyor 
musunuz? diye sorar. Onlar; haYir, derler. Anadan dogma korii, abra§I 
iyile§tiren, Allah'm izniyle oliiyii dirilten, benden b~ka birini taruyor 
musunuz? diye sorar. Onlar; yine hay1r, derler. !sa (a.s.) : Ben, ancak · 
kendime huccet ve delilim. Size §efaatta buluna:bilecek kadar amel i§
lemedim, size §efaat etmeye giic;: yetiremem. Fakat Muhammed (s.a.) e 
gidiniz, der. Bana gelirler ve ben elimi gogsiime vurup : I§te bunun ehli 
benim, derim. Sonra yiiriiyiip Ar§'m oniinde dururum. Rabb1ma vannm. 
I§itenlerin, bir mislini i§itmedikleri bir ovgii bana ac;:I11r. Sonra secdeye 
kaw-:r:unm da bana: Ey Muhammed (s.a.), kald1r ba§Im; iste, sana 
verilecek. ~efaatta bulun, §efaatm makbul o0lacak, denilir. Ben, ba§Imi 
kaldmr ve: Ey Rabb1m; iimmetim, derim. Onlar; senindir, buyurur. 
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GOnderilmi§ hic;bir peygamber, Mukarrabun melekleririden hic;birisi 
kalmaz ki; bu maksaddan dolayi bana g1bta etmemi§ olsun. 0, Makarn-1 
Mahmud'dur. Onlan cennete gatiiriir ve a~Ilmasmi isterim. Bana ve 
onlara ac;11Ir da, hayat nehri denilen ·bir nehre .gotiiriiliirler. iki klytSUl
da inciyle siislenmi§ karm§lar vard1r. Toprag1 mtsktir, c;aklllan yakut
tur. Onda yikanirlar ve cennet ehlinin rengi ve ~okusu onlara dfuler. 
Boylece parlak ylldizlar gibi olurlar. Ancak gogusierinde beya.z benler 
kahr k.i; bunlarla tamrurlar ve onlara; cennet ehlinin yoksullan, denilir. 

50 - Cehennem ashabi; cennet ashabma : Sudan ve
ya Allah'1n size verdigi nzlktan biraz da bize ak1tm, diye 
seslenirler. Onlar da derler ki: Dogrusu Allah, onlan ka
firlere haram kildi. 

51 - Onlar ki; dinlerini alayla eglenceye aldilar._ Diln
ya hayati da ken_dilerini aldattL i~te onlar; bu giinlerine 
kavu~may1 nas1l unutmu~lar idiyse, ayetlerirniii nas1l -bi
ler~k inkar etmi~ler i·diyse; Biz de bugiln onlan oylece 
unuturuz. 

Allah Teala; burada cehennem ehlinin zilletini, onlann cennet eh
linin ic;ecek ve yiyeceklerinden istemelerini ve onlann bu isteklerine ica
bet edilmeyecegini haber vermektedir. Siiddi der ki : Cehennem as:habi, 
cennet ashabma «Stidan veya Allah'm size verdigi nz1ktan ibiraz da bize . 
akltm.n diye seslenirler. Burada Allah'm nZik olarak verdiklerinden, yi
yecek kasdedilmektedir. Abdurrahman ibn Zeyd ihn Eslem : Onlar cen
net ehlinden yiyecek ve ic;ecek tsterler; demi§tir. Sevri, .bu ayetin tefsi
rinde.. . Said ibn Ciilbeyr'in §Oyle dedigini nakleder : ~i lbabasma veya 
karde§ine seslenir ve: Yand1m, bana biraz su akit, der. Kendilerilie: 
Onlara icabet ediniz, buyurulur da: rrDogrusu Allah,- onlan 'kafirlere 
haram klldi.n derler. B•a bir §ekliyle hadis Sa~d'den ve ibn Abbas'tan 
benzer §ekilde rivayet edilmi§tir. Abdurrahman ibn Zeyd i-bn Eslem, 
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«dogrusu Allah, onlan kafirlere haram klldl.» ayetiyle, cennetteki yi
yecek ve i~eceklerin kasdedildigini soylemi§tir. 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize ba·bamm ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gare, Allah Rasillii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Sidakanm· en fa.ziletlisi " 
sudur. Cehennem halkmm cermet ehlinden yar<llm istediklerinde: «Su
dan veya Allah'm size vetdigi nZiktan biraz da bize akitln.» diye seslen
diklerini duymadm rm? Yine ibn .Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn 
SinAn'lll··· Ebu Salih'ten rivayetine gore; o, ~yle demi§tir: Ebu Talib 
hastalandlgmda ona: f;lu karde§inin ogluna ·birini gondersen de, sana 
cennetten bir sa1klm gonderse. Belki sana bu §ifa verir, dediler. Arac1, 
Hz. Peygamber (s.a.) in yamna geldiginde; Ebubekir de yanlarmda idi. 
Ebubekir §Oyle konU§tu: «Dogrusu Allah, onlan katirlere haram kll
rm§trr.» 

Sonra Allah Teala, katirlerin diinyada dinlerini alay ve eglence 
edindiklerini, diinyaya, diinyamn zinet ve siisiine aldarup emredilm~ 
olduklan ahiret yurdu i~in amelde bulunmayt terkettiklerini haber. ve
rerek onlan bu stfatlarla nitelemektedir. . 

AU8.h. Teala : «l§te onlar; bugiinlerine kavu§Illayt nas1l unutmu§
lar idiyse; Biz de bugiin onlan oylece unuturuz.» buyurmaktadir ki; 
onlara, unutulan ~inin· muamelesi ile muamelede bulunuruz, demek
tir. Zira hi~bir §ey Allah'm ilminden k~maz ve onun di§mda kalmaz. 
Allah hi~bir §ey1 unutmaz. Nitekim ba§ka bir ayette Allah Teala §oyle 
buyurmaktadlr: «Onlann bi1gisi, Rabb1mm katmda bir kitabtad.Ir. De
nim Rabbrm §a§Irmaz, unutmaz.» (Taha, 52). Allah Teala bunu ancak 
onlara bir mukabele . kabilinden olmak iizere buyurmU§tur. Nitekim 
ba§ka· ayetlerde de §oyle buyurmak'tad1r: «Onlar Allah'1 unuttular. ·0 
da onlan unuttu.» (Tevbe, 67), «Sana ayetlerimiz gelmi§ti de;_ sen, on
Ian unutmU§tun. Bu giin de sen oylece unutulursun.» (Taha, 126), 
c<Siz, nas1l bugiine kavu§aeagmizi unuttuysan1z; 1biz de sizi unutup 
terkettik.» (CS:siye, 34). 

Avfi'nln ibn Abbas'tan rivayetin& gore; o, ccBugiinlerine kavu§lllayt 
nas1l unutmU§lar idiyse: Biz de bug-p.n onlan oylece unuturuz.» ayeti 
hakklnda §oyle demi§tir: Allah Teala, onlan haymian unutmu§, §e!'den 
ise unutmanu§trr. Ali ibn Ebu Talha, ·Ibn Abbas'm §oyle dedigini .nak
leder: Onlar, nas1l bugiinlerine kavu§rhayt terketmi§lerse; Biz de on
Ian terkederiz, demektfr. Miicahid; onlan ate§te t~rkederiz, de:r:ken, 
Siiddi de: Onlar, nas1l bugiinlerine kavU§malan i~in ameli terket
~erse; Biz de onlan, rahmetten terkederiz, demi§tir. Sahih bir ha
diste belirtildigi.ne gore; Allah Teala, k1yamet giinii kula : Seni evlen
dirmedim mi? (Seni ~ift k1lmadlm m1?) Sana ik:ramda bulunmad1m pu'? 
Atlan ve develeri senin emrine vermedim mi ve seni reis olarak tebeamn 
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ganimetlerinin dortte birini alman i~in birakmadim nu? diye soracak 
da; kul: Evet, diyecek. Allah J'eala: Bana kavu.~a~ru sandm rm? 
cliye soracak., kul yine haytr, deyince Allah TeAla: Sen na&l :aem unut
mu§San; bugiin de Ben senl unuturum, buyuraca.ktir. 

52 - Andolsun ki; Biz, onlara bir kitab indirdik. Onu 
, bilgiye dayanarak uzun uzun ac;Iklad!k. inanan bir ka

vim ic;in hidayet ve rahmet . olarak. 
53 - Onlar onun te'vilinden b~kasnn m1 bekliyor

lar? Onun te'vilinin geldigi giin; daha once onu unutmu~ . 
olanlar derler ki : Gerc;ekten Rabbuntzm elc;ileri bize haklu . 
getirmi~ti. Simdi bize !?efaat edecek var nn ki; ~efaat et
sin? Yahut geriye c;evrilir miyiz ki,, yapm1~ oldugumuzdan 
b~kasm1 yapalrm? Onlar gerc;ekten kendil~rini husrana 
ugrat~lardlr. Ve uydurageldikleri ~eyler, kendilerinden 
uzakl~Ip kaybolmu~lardir. 

HidAyet ve Rahmet Olan Kitab 

Allah Teala; kendilerine rasilliinii, kitab1yla ·birlikte gondermek .su
retiyle; mii~riklerin ma'zeretini kabul etmedigini, onlardan ozru kaldlr
digrm haber vermektedir. El~isinin getirdigi kitab; uzun uzun ~Iklan
rm~. beyan edici ve beyan edilrni.§ bir kitabdlr. Nitekim ba.§ka bir ayette 
de §Oyle buyurmaktadlr: C<BU kitab; ayetleri keslnle§tir:ilmi§, sonra da 
Hakim ve Habir olan Allah tarafmdan uzun uzadlya ~Iklaruru§tir.n 
(Huct, 1) . · 

Allah Tea.Ia : C<Onu bil<giye dayanamk ('katimizda onun a~Iklaruna
siyla ilgili ilimle) uzun uzun ~Ikladrk.n buyuruyor ki; ba§ka bir ayette 
de §Oyle buyurmaktadir : ccOnu ilmi ile indirm~tir.n (NisA, 166). ibn 
Cerir bu ayetin Allah Teala.'nm : <<Bir kitab indirilmi~tir sana .. . Ondan 
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dolay1 gogsiinde bir s1kmt1 olmasm.» (A'raf, 2) ve ((Andolsun ki, Biz 
onlara ·,bir kitab . getirdik.)) ayetiyle te'vil edilmi§ ( onlarla ~lklaruru§) 
oldugunu soylemi§tir. Ancak onun ·bu sozii, §iiphelidir. Zira ara uza
IIll§tlr· ve buna dA:ir bir delil de yoktur. Burada ma.ksad; ancak §U 
olabilir : Allah Teala onlarm, ahiret yurdunda ugrayacaklan hiisran 
ve kayb1 haber verdiginde; onlara, elc;iler gondermek ve kitablar indir
mek· sllretiyle, diinya yurdunda da onlarm ma'zeretlerini ortadan kal
dirdl~ru zikretmi§tir . Nitekim ba§ka bir ayette de .: ((Biz peygamber 
gondermedik\!e azab ediciler degiliz.» (isra, 15) buyururken; burada 
da: ((Onlar onun te'vilinden ba§kasm1 m1 bekliyorlar?» buyurmu§tur 
ki; bu, onlara va'dolunan azab, ceza, cennet ve cehennemdir. Bunu, Mii
cahid ve bir c;oklan soylemi§lerdir. Rebi' der ki: Hesab giinii tamfunla
runeaya, cermet ehli cennete; cehennem ehli de cehennenie girinceye 
kadar; onun te'vilinden bir §ey gelmekte deva.m eder. Anca:k o giin 
te'vili _tamamlanmi§ olur. 

((Onun te'vilinin geldigi giin -ibn Abbas bugiiniin k1yamet giinii 
oldugunu ooyler- daha once onu unutmu§ olanlar (onunla diinya yur-

. dund~yken ameli terkeden ve onu unutmu§ goriinenler) derler ki : ((Ger
gekt~ Rabbm1zm elc;ileri.; bize hakk1 getirmi§ti. ~imdi ('bizi i~inde bu- . 
lundugumuz durumdan kurtarma:k ic;in) bize §efaat edece'k var nn ki; 
§efaat etsin? Yahut geriye (diinya yurduna) ~evrilir miyiz ki; yaprm§ 
oldugumuzdan ba§kasm1 yapahm?» Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayet
te §oyle buyurur: ccBir gorsen; ate§in ba§mda durduklan: Ke§ki geri 
dondiirillseydik ve Ra:bb1m1zm ayetlerini yalan saymasayd1k da mii'min
lerden olsaydlk, dedikleri zaman. Hay1r, - oteden beri gizleyegeldikleri 
§eylerle kar§Ilanna <;Ik'tlk. Eger geri d<:indiiriilselerdi yine kendilerine 
ya.saklanan §eylere doneceklerdi. Dogrusu onlar, yalancidirlar.)) (En'a.m, 
27 - 28). Burada ise §Oyle buyurmaktad1r : << (Ate§e girmeleri ve orada 
ebedi kalmalan ile) onlar gerc;ekten kendilerini hiisra.na ugratmi§lardir. 
Ve uydurageldikleri §eyler kendilerinden uzakla§Ip kaybolmu§lardir. 
(Allah'm di§mda ibadet edegelmekte oldukla.n. §eyler onlardan uzak
la§Ip gitmi§, onlara yardlm etmerni§, onlara §efaatta bulunmann§ ve 
i\!inde bulunduklan durumdan onlan klirtarmami§tlr.) )) 

----iZAHI 

Gok ve yer ta'birleri, -baz1 insanlann ifade ettikleri gibi- ulvi 
alem Ue siifli aleme 1tlak olunur. Ancak ylicelik anlamma gelen ulviy
yet ve a§aglllk anlam1na gelen siifliyyet · izafi husllslardn:. Biitiin ·mil-
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letler; tfun varhklan yaratamn alemlerin Rabbi Allah oldugu konu
sunda birle§mi§lerdir. Allah'tan ba§ka tanrilar edinen insanlar; bu tan
nlann uluhi)ryetlerini, muayyen i§leri yonetmekle gorevle_ndirilrni§ ol
malan esasma dayandinnaktayd1lar. En'am suresinde ibrahim Aley
hisselam'm klssasmm tefsirinde ge9tigi gibi, bu varhklara muhtelif 
isimler vennekteydiler. Sonra da her§eyin yarataru olan, Allah'a ozel 
bir isim tahsis etmekteydiler. Arap9adaki Allah ism->i celal'i gibi bir 
isim. Yalmzca dualistler iyiligi yapan, aydmllg1 yaratan, karanh~n ya
ratlcisi ve kottiliigiin kaynag1 olan iki ayn tann oldugunu one siirii
yorlardl. Allah Teala bu ayette tiim insanhga seslenerek buyuruyor ki : 
Sizin Rabb1mz bir tek yarat1c1 olan ve gokleri, yeryiiziinii alti giinde 
halk etm~ olan Allah'tlr. Tek ba§ma gok'leri ve yeri idare eden O'dur. 
Oyleyse O'na ibadet etmeniz ve O'ndan ba§kasmi ilah edinmemeniz ge-· 
rekir. Gokler ta'biri; bazan ulvi alem denilen ar§'m altmdaki alem i9in 
kullamhr. Ozellikle yedi kelimesiyle birlikte kullamldigi zaman bu 
anlamdadrr. 

Ayetteki «altl giin» ise, Allah Teala'mn giinlerinden birer giindiir. 
Allah, o giinlerde meydana gelecek amelleri ta'yin etmi§tir. Qiinkii liigat 
baJmnmdan giin ta'biri; o anda meydana gelen §ey lie ba§kalanndan 
aytrdedilen zaman dilimidir. Tipk1 bizim karanhk ve aydmhk ar-asmda 
belirledigilpiz giinlerimizin arzettigi ozellik gibi. Araplann giinleri, der
ken de arap1ann sava§ ve dii§manhk ile kaq1 kaq1ya geldikleri zaman
lar kasdedilir. Musa'mn, kavmine hatlrlatmas1 emredilen Allah'1n giin
leri ise, Allah'm israilogullanna 9e§itli nimetlerini vermi§ oldugu zaman 
dilimleridir. Nitekim Allah Teala ayet-i kerime'de: «Dogrusu, Rablbmm 
katmda sizin sayd1klanmzdan. bin y1l gibi olan bir giinde.» buyurmak
tadrr. K1yamet giiniinii tavsif ederken de «Mikdan elli 'bin sene olan bir 
giinde» buyunnaktadir. Buradaki giinlerin, bir gece ve giindiizle simr
laa.:um§ olan ve yine bizitn bildigimiz ·saatlarla yinnidort saat1 i~ine alan 
yeryiizii giinlerinden bir giin olmas1 dii§iinUlemez. <;iinkii bizim giin
lerimiz, yeryiiziiniin yaratilmasmdan sonra meydana gelm~tir. :Bma
enaleyh ooyle bir giiniin yeryiiziiniin yaratllmasmdan onceki zaman 
di'limlerinde g~erli olmas1, hangi delile istinact edebilir? Nitekim Fus
silet suresinde Allah Teala, ·goklerin ve yeryiiziiniin yaratih§mi ifacte 
ederken; hizim belirttigimiz niteliklere sahip giin anlaYI§ma temas 
ederek §Oyle buyurur : «Siz yeri iki giinde yaratam rm inkar ediyor ve 
O'na e§ler . kO§uyorsunuz? 0, alemlerin Rabb1d1r, de. Yeryiiziine sa bit 
daglar yerle§tirdi, onu kutlu k1ld1, nz1klanm arayanlar i~in yeryiizii
niin bitkilerini diizgiin olarak dort devre i<;inde yet~tinnesi kanununu 
koydu. Sonra duman halinde bulunan goge yoneldi. Ona ve yeryiiziine; 
isteyerek veya istemeyerek buyruguma gelin, dedi. ikisi de isteyerek 
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geldik ded.iler. Allah, bunun uzerine iki gun i~inde yedi gi)k varetti. 
Ve her g'Ogun i§mi kendisine bildirdi. Yakm .gogu I§Iklarla donathk ve 
bozulmaktan koruduk. i§te bu, 'bilen, gu~lu olan Allah'm kanunud~.l> 
(Fussilet, 9- 12). Keza gokyiizuyle yeryiiziiniin varedili§lerlnin asllrun 
ve maddelerinin durumunu En'biya suresinde §6yle .ifade buyuruyor : 
«0 kufredenler gormezler mi ki goklerle yeryiizu biti§ik idiler. Onlan 
Biz ayirdik. Ve her can1Iy1 sudan yaratbk. Ha.Ia inanmazlar rru?)) (En
biya, 30). 

Bu ayetten ba:z1 meseleler ~lkarllmaktadlr. f]oyJe ki: 
1 - GOklerle yeryiizunful. yaratild1g1 ana madde; duman idi. 

«Mufredat» isimli eserinde Ha~b'm ifadesiyle, duman gibiydi. Celal 
ise; buradaki dumari anlamma gelen <<Duhan)) ta'birini, yiikselen bu .. 
har olarak tefsir etm.i§tir. Beydavi der ki: Bu, karanhk bir cevherdir. 
Belki de Allah Tea.Ia onunla, gokyiizunun bile§imi sag·lanmi§ bulunan 
ku\!Uk paryalan kasdetmi§tir. 

2- Bu duman mid.desi, once tek bir ktitle halindeyken, sonra Al
lah Teala bunlan birbirinden ay1rm1§ ve bu aynlan maddelerden ·bu 
yeryiizuyle yedi gokyuzunu yaratmi§tir . . 

3 - Yeryiizunun yaratill§I, iki giin i~erisiride olmU§tur. Bu s1rada 
kara par~alanyla sarp daglar olU§ffiU§tur. Bitki, yiyecek ve hayvan tUr-

J . 

leri ise daha sonraki bunu tamamlayan iki giinde ger~ekle§mi§tir ki, 
bu sure toplam dort gundur. · 

4 - Bitki ve hayvan tiirunden butiin canhlar sudan yaratllmi§tlr. 
Buradan anla§Ihyor ki; yeryuziinun yaratllu~ gunlerinin ilki; yer

yiiziinun i~inde bulundugu zamanlann b1rinc.i giiniinde olmu§tur. Bu 
ilk giin, duman halinde bulunan ana kutleden maddeler kopmu§, dog
rudan dogruya veya dolayh olarak varhklar 'bu maddelerden meydana 
gelmi§tir. ikinci gun;. suyun hakim oldugu zamandlr. u~iincii gun; ka
ralann o)u§tugu zamand1r ki, burada .~rp par~alar koparak 'biraraya 
gelmi§ ve daglar te§ekkiil etmi§tir. DOrduncu gun; bitki ve hayvan gibi 
butun turledn sudan canll olara'k ortaya ~rkt1g1 zamand1r. Btl yaratlll§ 
merhalelerini ifade eden zaman dilimJeri, i~i~e de bulunl8)bilir. Genel 
olarak gok ise; ye·ryuzii halkma nisbetle yu,ksekte olan alemdir. Gok
yuzunun dilimleri, duman olan ana madde4en iki gunde tesviye edil
mi§tir. Tlpk1 yeryiiziinun cirminin iki giinde yaratllrili§ oldugu gibi. 
GOklerle ilgili husustan yeri gel.ince soz edilecektir. 

Ayetlerin toplammdan elde edilen bu a\!Iklama:lar; ~$m1zdaki ka.i
natla ilgili ilim dallannda ara§tirma yapan bilginlerin kanaatlanyla 
UJU§maktadir. Buna .gore; bu gok ve yecyuzunun y.aratilmi§ oldugu 
madde, .Nebula ad1 verilen duman bi\!iminde bir maddeydi. Nebulamn 
maddesi, bir butun halinde ve birbirine bit~ik idi. sorira Nebuladan 
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bazl par~alar aynldi. Q'akdWi bilginler bu konuyu, ayet-i kerime'de 6zet
lendigi tarzda kainattaki yaratlh§ ka,nunlannda;n efde ettikleri bilgilerle 
-§ayet bu bilgiler dogru ise- aynen ayet-i kerime'le·r gibi tasvir et
mektedirler. Ayetlerin ifadesiyle bu bilgiler uym~ursa; mesele yoktur . 

. Tamam1 veya bir klSIDl dog:ru olmasa da bu ayetlerin ifadesinden bir 
§eyi eksiltmez. Bilginl~r diyorlar >ki: Nebulamn meydana geldigi ana 
moode, ~Ok kii~iik .ve hareketli parc;aciklardan OlU§Uyordu. Genel cazibe 
(Gravitation) kanunu uyarmca, birbirine \!ekim giicii tAtbik ettikleri 
i~in biraraya gelmi§ ve toplanmi§iardl. Bir biiyiik kiire haline gelen 
bu maddeler, kendi mihveri etrafmda doniiyordu. Hareketin fazlahg1 
sebebiyle bu biiyiik kiirede parlama oldu ve l§lk ile 1s1 te§ekkii·l etti. 
i§te bizim kamatlmlzm ~lk kiirresi olan giine§ dedigimiz muazzam ate§ 
yumag-I b6ylece meydana geldi. 

Yine' bilginler diyorlar ki : Giine§e bagll olan ve onun etrafmda 
donen gezegenler de bu ate§ kiiresinin par~aJ.amp b6liinmesi sonucu 
meydana gelmi§ ve bu b6liinen pa~alar da t1pk1 giine§ gibi kendi ekseni 
etrafmda doomeye ba§lainl§tlr. Bu kopan par~arlardan birisi de, bizirn 
iizerinde ya§ad1g-Irmz ve bir zaman giine§ gibi alevli olan yer kiiresidir. 
Bilahare yerkiiresi onceden belirlenmi§ uzun bir zaman periyodu i<;:e
risinde, yanan gaz merhalesinden su merhalesine ge<;mi§. <;iinkii su 
buharmm olu§tugu ana elementler yeryiiziinde pek ~okmu§. Y·anan 
gazlar, atmosfere dogru yiikseHyor ve burooa soguyarak buhar haline 
donii§iiyordu. Boylece, su te§ekkiil ediyordu. Te§ekkill eden su, tekrar 
yeryiiziine tniyor ve yeniden buha.rla.§arak atmosfere dogru yiikseliyor
du. Nihayet bu geli§meler sonunda yeryiiziinde suyun hakim oldugu 
su donemi ba§lad1. 'Buhun arkasmdan sukiirenin i~indeki elementlerin 
birle§mesi sonucu kara pa~alan olu§tU. Bu kara par~alan i~erisinde 
madenler ve gerek hayvan tiir'iinden, gerekse bitki tiiriinden canlllar 
dogdu_,_ Kara par~alan ic;erisindeki madde ak1mlarmm hareketi, . 'be
lirli oranlar ve Ol~uler ic;erisinde birle§mesi sonucunda canh dedigimiz 
varhklar meydana geldLArkeolojik ve Paleontolojik <;:ah§malar sonunda
yapllan ara§tirma ve kazllarda; yeryiiziiniin baz1 tabakalannm, bitki 
ve hayva.n fosillerinden yoksun oldugu goriilmektedir ki; buna gore o 
mmt1kalar, yeryiiziinde bitki ve hayvan tiiriiniin dogmasmdan once 
te§ek>kiil etmi§tir. 

Bu ve diger a~lklamalar; yeryiiziiniin olu§mas1, kainattaki kanun
lan ve ba;sit elementlerin nitelikleri, hareketleri, madenlerin meydana 
geli§i, caril1 varllklann ana marddesini te§kil eden protoplaima moo
desi, protoplazmamn besin ahp pa~alanarak dogup yeni hiicreler te§
kil etmesi, organik cisimlerin olu§masim saglayan hiicre ve · dokularla 
iUakall bilgiler, biitiin bunlar alemin merhale ~erhale yaratlldiginm ve 
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sabit bir kanuna, muntazam bir diizene gore tanzim edildiginin ifade
sidir. Kainatta ba§rbo§ hic;bir§ey bulunmadl~nm g&tergesidir. Hikmet 
dolu kitabnruz; varoldugu bilinen, ancak teferruat1 konusunda heniiz 
yeterince kesin bilgi edinemedigimiz genel nitelikte gerc;ekleri gozii
miiziin oniine sermektedir. Nitekim Allah Teaia buyurur ki: «Dogrusu 
Biz, hen~eyi bir olc;iiye gore yaratml§lzdlr.>> Ve yine buyurur ki: <<Ve 
0, her§eyi yaratlp bir olc;iiye g6re takdir etmi§tir.>> Allah, el~isi Nuh 
Peygamberin kavmine sesleni'§ini anlatarak §Oyle buyurur : «Siz ni~in 
Allah'tan haya etmezsiniz. H~lbuki 0, sizi merhale merhale yaratmi§tir. 
GOrmez misiniz Allah Teala nas1l yedi kat gogii halk etmi§tir? Onlarda 
,ay1 m1r, ,gfine~i de ~Ira yapml§tlr. Ve Allah sizi yerden hitki bitirirce
sine bitirmi§tir.n Kur'an'm i'caz1mn orneklerinden biri de Allah Te,ala'
nm bu kitab1n indigi zaman'da onunla muhatab olan insanlann bilme"" 
dikleri ger~ekleri, onlarm kafasm1 hayrete dii~iirmeyecek ve zihinlerini 
bozmayacak §ekilde a~1klamas1 ve klsaca bu konulara temas etmesidir. 
Allah'm bi:lip te insanlarm bilmedikleri tafsilata gelince; bunlann og
ren:ilmesi, insanli~n o alanla ilgili bilim ve tekniklerde geli§ip ilerle
mesine baghd1r. 

Kainatm yaratlh§I ve nizam1yla Hgili konularda, Avrupa'hlann 
kendilepne malettikleri ve kendi bulu§lan oldugunu soyledikleri bir~ok 
bahiste islam bi1ginleri zamanlarmdan c;ok daha once dogru bilgiler 
ve11mi§le:rdir. Bunun en giizel ornegi Fahreddin Razi'nin soyledigi §ti 
ifadelerdir : Oyle goriiniiyor lki; 1:m ma'mure-i diinya gec;mi§ zamanlar
da denizlerle kaph idi. Denizlerde yapi§kan bir c;amur meydana geldi 
ve bu ~amurun agilmasi sonucu t~)a§ma oldu. Yelin ve selin a§mdlr
masi sonucu sarp daglar meydana geldi. Bu kanaat1 dogrulayan huslis
lardan birisi de; k1rd1gimiz zaman baz1 ta§larm ic;er~de sedef ve 
bahk gibi su canhlanrun parc;alanm gormii§ olmanuMir. 

Baz1 dar gorii§lii . ve zayif ffkirli kimseler; kainMm aniden nizam 
ve diizen olmaks1~zm yaratllml§ olmas1 .fikrinin yarat1cmm varhgma ve -
kudret!nin azametine en biiyiik delil oldugunu iddia etmektedirler. Ve 
bu kanaatlanm destekleme sadedinde, Allah Azze ve Celle'nin kainat
taki kanunlanru ve yaratlli§ nizamm1 inceleyen ara.§tmnacllardan bir 
klSillirun kiifre gitmeleririi delil g6stermektedirler . . Halbuki onlann 
kiifrii, yaraticimn san'atmm inceligini goremeyip yamlmalarmd'an kay
naklanmaktadir. Kainattaki nizamm kendiliginden ve tesadiifen mey
dana geldigini kabul etmelerindendir. Ma'kul ve dogru olan gorii§ §U
dur : Alemdeki nizam; Allah'1n kudretini1 eserlerindeki hlkmetini, vah
daniyyetini gO.steren bilgi, tecriibe, irftde ve ihtiyar konusunda en 
one~i bir delildir. Qiinkii alemde g6riilen nizamm birligi, Allah Teala'
mn birligini ,~fade etmektedir. Mevcud 'bir §eyi goren ki§inin zihnine; 
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ilk anda o §eyin kor bir tesadiifiin bo§luga att1~ bir t~ :misali kendi
liginden meydana geldigi kanaati has1l olur ve bunu birden fazla ki§i
lerin ger(!ekle§tirdigi fikri dogar. Hangi ak1lh ki§i, (!Olde gordiigu bir 
kum y1gm1yla muhte§em bir kO§kiin yap1s1 kar§Ismda farkhllk gozet
mez. Zenginlerin ihtiya(!larmi gidermek i~in odalar, mutfaklar bina 
ettiklerini dii§iinmez. Oyleyse bu biiyiik alemdeki umumi nizamm ve 
bu nizamm dayand1~ kanunlann birliginin, tesadiifiin eseri veya bir
den ~ok iradenin mahsulii oldugunu kim dii§iinebilir? Kesinlikle ldmse 
dii§iinemez. 

Denilirse ki; haberlerde ve eserlerde varid olduguna gore; ayetlerde 
soz konusu edilen bu altl giin, bizim diinyarn1Z1n giinlerinden birer 
giindiir. Baz1 miifessirlerimiz bunu, diinya giinii ile ~1klarm§lard1r. 

Nitekim imam Ahmed'in Miisned'inde ve Miislim'in Sahih'inde Ebu 
Hiireyre'den rivayet edilen bir hadiste, o §oyle der: Rasulullah (s.a.) 
elimden tuttu ve dedi ki : Allah Teala toprag1 cumartesi giinii yaratt1. 
Daglan pazar giinii yarattl. Aga(!lan pazartesi giinii yaratt1. istenme
yen §eyleri sail giinii yarattl. I§1g1 (!ar§amba giinii yarattl. Yeryiiziine 
canl1lan per§ernbe giinii yaydl. Hz. .Adem'i de cum'a giinii ikindiden 
sonra yarattl. 0, yaratlklann sonuncusu olarak cum'a giiniindeki saat
lann en son anmda ikindi ile ak§arn arasmda yaratllnn§tlr. Bu ifadeden 
anlll§Illyor ki; yaratlh§, bir anda ve kendiliginden dlrnu§tur. Her tiiriin 
yamtill§I, bizim kiSa giinlerimizden bir giinde tekerriir etmi§tir. 

Buna cevab olarak denilir ki : Bu konuda nakledilen rivayetlerin, 
haberlerin ve eserlerin hepsi israiliyyat'tan almrni§tlr ve bu husU.Sta 
merfu' bir hadis de yoktur. Ebu Hiireyre'nin hadisi bu konuda ·zikre
dilen hadislerin en saglam1d1r. Ancak o da, ifade olarak Allah'm kita
bmdaki ifadeye aytkmd1r. Senedi sizi aldatmasm. Miisllin'in 'bunu, diger 
rivayetleri gibi Haccac .ibn Muhammed ekA'ver kanahyla .ibn Ciireyc'
den nakletmi§ olmas1 muhtemeldir. Tehzib et-Tehzib isimli eserde ve 
digerlerinde belirtildigi gibi Miislim omriiniin sonunda zihni bulamkken 
de hadis rivayet etmi§tir. Zahir olan odur ki; bu hadis de; Miislim'in 
zihninin karl§masmdan sonra rivayet ettigi hadislerden birisidir. Hat1z 
.ibn Kesir tefsirinde bu ayeti tefsir ettikten sonra der ki : Bu hadis, ya
ratlll§l yedi giine ~1karrn1§t1r. l!albuki Allah Teala, bunun altl giin ol
dugunu belirtmektedir. Bu sebeple Buhari ve daha bll§ka haf1zlar, bu 
hadisin rivayeti konusunda soz soylerni§lerdir. Ebu Hiireyre'nin 'bu ha
disi Ka'b el-Ahbar'dan rivayet ettigini ve peygambere kadar ~Ikarll
rnadigim belirtmi§lerdir. Allah en iyisini bilendir. Yani bu hadisin Ebu 
Hiireyre'ye kadar ~Ikanlmas1, Haccac .ibn A'ver'in kan§tlrrnas1 SOillU

cudur. Allah Teala daha once bize Ebu Hiireyre'nin mu'an'an (An fulan 
§eklinde devam eden hadis rivayeti) hadisleri hakkmdaki zorluklan 
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~ozme imkamm lutfetm~t.i. Onun uydurma ve ootll israiliyyat hurate
lerinden ~ogunu miislfunanlann arasma sokan Ka'b el-Ahbar'dan ri
vayeti haklnnda baz1 mii§killleri ~ozmek bize nasib oldu. ( ... ) BazJ. bu
yiik hadis hatizlanrun bu hadisin sima' yoluyla duyarak i§itildigine drur 
aleyhte sOZ soylemeleri de bizi takviye sadedinde bir belgedit. Kaldl ki 
rivayet tefsiri nakiedenlerden bir~ogu; Ka'b el-Ahbar'dan bunun ruksi 
rivayetler de nakletmi§lerdir. Nitekim ibn Ebu §eybe'nin ondan nak
line gore; o, §Oyle demi§tir : Allah gokleri ve yeri pazar, pazartesi, sah, 
~r§amba, pef§embe ve cum'a giinleri yaratmi§tlr. Her giin i~in bin Yil 
koymu§tur. Keza eski bilginler arasmda gun ta'biriyle, bin Yilm kasde
dildigini soyleyenler de vanllr. Nitekim Dahhak'm ibn Abbas'tan ri
vayeti ve Miicahid ile Ahmed ibn Hanbel'den naklettigi rivayetler bu
nun funegidlr. Bu da g5steriyor ki; her ne kadar O!l!lar, bu giinlerle 
bizim diinyanuzm giinlerine benzer bir maksadJ. kasdetmi§lerse de, bu 
ilk •be§ giin bizim saY1lanm1zdan ahnmi§ olan be§ gun :tfadesiyle de
yimledigimiz husl1slaroan farkhdlr. 

imam Ahmed ve Muslim'le digerlerinin Ebu Hiireyre'den naklet
tikleri hadi.ste, Hz. Adem'in yaratlh§mm cum'a giinu oldugu konusuna 
gelince; eger bu rivayet Ka'b el-Ahbar'm naklettigi israiliyyattan de
gilse, §Uphesiz ki Hz. Adem'in yaratll~1, yeryiizuniin yaratih§mdan 
sonra olm~tur ve yeryiizunun bildigimiz gunlerinin te§ekkillunu ta'- -
kiben ger~ekle§mi§tir. Biz deriz ki: Allah ve Rasl)lu en iyisini bilir 
ya, i§te burada sozii edilen cum'a gunu yeryiizunun ol~umundan son
raki cum'a gtinudur. Fussilet suresinde belirtildigi gibi, yeryiiziinun ya
ratlldlgl dort giinden bir gun degildir. 

GOklerin ve yerin yaratih§Iyla ilgili olarak Tevrat'm tekvin kita
bmda anlatllanlar, ~agda§ bilginlerin belirttikleri bilgilere aykm du§
mektedir. Bu ~k ~lk olan aykmhg1 gidermek i~in bilginler, yoruma 
b~vurmu§lardlr. i§te kitab ehli olan din bilginleriilln baZilanrun itiraf 
ettigi bu ger~ek, Tevrat'm diger oolumleri gibi tekvin oolumuniin de 
Allah tarafmdan vahyedilerek indirilmi§ oldugu konusuna yoneltilen 
tenkidlerin en anemlilerinden biri say1hr. Onlar giinii, uzun zaman 
olarak tefsir etm~lerdir. Ancak Tevrat'ta; ak§am oldu, sabah oldu di
yerek bu konudaki yoruma imkan vermeyen ifadeler onlerine problem 
~Ikarmi§tlr. Nitekim Tevrat'm tekvin babmda bu konuda §Oyle denilir : 
Ba§lang1~ta Allah gokleri ve yeri yaratt1. Ve yer ISSiz ve bo§tu. Ve en-

. ginin yiizii iizerinde karanhk vard1. Ve tannmn ruhu sulann yiizii 
iizerinde hareket ediyordu. Ve tann dedi : I§rk {)lsun ve I§Ik oldu. Ve 
tann l§I~n iyi oldugunu gordii ve tann l§l~ karanhktan aYirdl. Ve 
tann l§lga giindiiz, karanhga gece dedi ve ak§am oldu ve sabah oldu 
bir giin. Ve tann dedi: Sulann ortasmda kubbe olsun ve sulan su-
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lardan ayirsm . . Ve tann kubbeyi yapt1 ve ·kubbe altmda olan sulan 
kubbe iizerinde olan sulardan ayutil. Ve bOyle oldu. Ve trunn kubbeye 
gok dedi ve a~m oldu ve saba'h oldu ikinci gun. Ve tann dedi: Gok 
altmdaki sular hir yere 'birikstn ve kuru toprak gt>riinsiin ve bOyle oldu. 
Ve tann :kuru topraga; yer, dedi ve sularm birikintisine; denizler, dedi. 
Ve tann iyi oldugunu gordii. Ve tann dedi: Yer; ot, tohum_veren seb
ze ve yer iizerinde tohumu kendisinde olup cinslerine gore meyve ve
ren aga~lar meydana geiSin ve bOyle oldu ve yer ot cinslertne gore 
tohum veren sebze ve tohumunun kendisinden olup cinslerine gore 
meyve veren ~lar ~1kard1. Ve tann iyi oldugunu gordii. Ve ak§am 
oldu ve sabah oldu ii~iincii giin. Ve tann dedi : Giindiizii geceden ayrr
mak i~in gokkubbesinde 1§1klar olsun ve alametler i~in ve vakitler i~in 
ve giinler ve seneler i~in olsunlar. Ve yer iizerine 1§1k vermek i~in gok
kubesinde ~lklar olarak bulunsunlar. Ve bOyle oldu. Ve tann daha 
biiyiik olan 1§1~ giindiize · hiikmetmek i~in ve kii~iigunii geceye hiik
metmek ic;in iki biiyiik 1§lk yapt1, ylld1zlan da yaptl. Ve yer iizertne 
1§lk vermek ve gundiize ve geceye hiikmetmek ve 1§1~ karanhktan ayir
mak i~in tann onlan goklerin kubbesine koydu. Ve tann iyi oldugunu 
gordii. Ve ak~m oldu ve sabah oldu dordiincii giin. 

Ve tann dedi : Sular, canh mahluklann siiriileriyle kayn'ru?Sm ve 
yerin iistiinde gokler kubbesinin yiiziinde ku§lar u~unlar. Ve tann 
biiyiik deniz canavarlanru ve sulann keridilerine kayna§tl~, cinslerine 
g(jre hareket eden her canll mahluku ve cinsine gore her kanath ku§U 
yarattl. Ve tann iyi oldugunu gordii. Ve tann; semereli olun, c;ogalm ve 
denizlerde sulan doldurun, karada ku§lar c;ogalsm, diyerek onlan mii
barek k1ld1. Ve ak§am oldu ve sabah oldu be§inci giin. 

Ve tann dedi: Yer, cinslerine gore canh mahluklar1, s1g1rlan ve 
siiriinen §eyleri ve cinslerine gore yerin hayvanlanru ~1karsm. Ve bOyle 
oldu. Ve tann yertn hayvanlanm cinslerilne gore ve s1gtrlan cinslerine 
gt>re ve toprakta siiriinen her§eyi cinslerine gore yaptl. Ve tann iyi 
oldugunu gordii. Ve tann dedi : Suretimizde benze~imize gore inSan 
yapahm ve denizin bahklarma ve goklerin k~larma ve s1gtrlara ve 
biitiin yeryiiziine ve yerde siiriinen her§eye hakim olsun. Ve tanr1 in
sam kendi suretinde yaratt1. Onu tannnm suretinde yaratt1. Onlari 
erkek ve di§i olarak . yiuattl. Ve tann onlan miibarek klld1. Ve tann 
onlara dedi ki: Semereli olun ve ~oga:lm ve yeryiiziinii doldurun ve de7 

nizin bahklarma ve goklerin ku§larma ve yer iizerinde hareket eden 
her canh §eye h!kiril olun. Ve tann dedi : 1§te biitiin yeryiizii iizerinde 
olup tohum veren her sebzeyi ve kendisinde ~ meyvesi olup tohum 
veren her agac1 size verdim, size yiyecek olacaktlr ve yerin her hayva
nma ve goklerin her ku§una ve kendisinde hayat nefesi olup yeryii-
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ronde surunen her §eye biitiin y~il otu yiyecek olarak verdim. Ve 
boyle oldu. Ve tann yaptlg1 her§eyi gordii ve i§te \!Ok iyi idi. Ve a;k§am 
oldu ve sabah oldu altmc1 giin. 

Ve gokler ve yer ve onlann biitiin ordular1 tamamlandl. Ve tann 
yapt1~ i§i yedinc'i giinde bitirdi. Ve yaptlg1 biitiin i§ten yedinci giinde 
istirahat etti. Ve tann yedinci giinii mii·barek kilch ve takdis etti. Qiin
kii tann yarat1p yapt1g1 biitiin i§ten o giinde istirahat etti. (Ahd-i Atik, 
Tekvin, 1- 2). 

Kutsal kita'bm sozliigu isimli eserinde doktor Poust tekvin bolii
miiniin birinci ve ikinci babrm ozetledikten sonra §Oyle der : Herhangi 
bir ki§i bu iki ooliimde sozii edilen yaratlh§ klssasmm astronomi, jeo
loji, zooloji ve botanik bilimlerine . uymad1g1ru ooylerse biz ona §oyle 
kar§Illk veririz : · 

Bu ifadelerdeki yaratlh§la ilgili sozler, biitiiniiyle ilmi sozler de
gildir. 

Bu ifacteler, ilmin belli ba§h kaidelerine tamamen uymamaktad1r. 
Qiinkii bizim bu konulan derinligine a~t1rma imkarurmz yoktur. An
cak bilginler §U l,{onuda birle§mi§lerdir: Madde 1§Iktan oncedir ve 1§1-
gm meydana gelmesi ,i~in §arttir. YaYilan I§Ik, giine§lerle gezegenler 
§eklinde biitiin maddenin birle§mesinden once olmu§tur. GOk cisimleri, 
yeryiiziiniin iizerinde duran ki§iler i\!in ancak yeryiiziiniin yiizeyindeki 
buharlar kalkt1ktan sonra goriilebilir. Biitiin bunlar ise bitkisel ve hay
vani hayattan once olmu§tur. insan, hayvani yaratl11§m son basama
~drr. 

Biz deriz ki (Re§id R1za) doktor Poust'un iddia ettigi bu birlik bu
rada ara§tmlmas1 gereken konu degildir. Ancak eger Kur'an, yarati
h§la ilgili Tevrat'taki bilgileri tekrarlami§ olsaydi Tevrat'1 reddeden
lere kar§I Doktor Poust'un vermi§ oldugu cevaba benzer bir §ekilde 
cevab vererek meseleyi te'vile .yeltenmeye hir;birimiz raz1 olmazdlk. Qok 
ru;lktlr ki; tekvin kitab1, yaratlh§m detaylarm1 ar;1klamak iizere hazir
lamru§ bir kita:bchr. Binaenaleyh realiteye aykm olmas1 dogru olmaz. 
Eger Allah tarafmdan vahiy eseri ise, ger~eklerle r;eli§memesi laZimdlr. 

·Kur'an'a .gelince; Kur'an bu konuyu, yalmzca AUah'm birl:igi ve iba
dete laylk olduguna delil getirmek ir;in zikretmi§tir bunun otesinde de
taylan ar;:tkl.ama gi'bi bir maksad giitmemi§tir. 

( ........................ ) 
Dikkat: Eski kelamc1lardan bir klSffil, ' ayet-i kerlme'lerde varid 

olan yedi kat gQ.k, Ar§ ve Kiirsi ifactelerini eski yunan astronomisinde 
yer alan dokuz felek anlaYI§Iyla uyu§turmaya t;ali§m1§lardir ve demi§
ierdir ki : Yedi kat gok : Zuhal, Mii§terl, Merih, Giine§, Ziihre, Utarid 
ve Yerden miite§ekkil olan feleklerdir. Bakara suresinde soz konusu 
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edilen Kiirsi, biitiin sabit yild1zlann topland1g1 sekizinci felektir. AI"§ 
ise Atlas diye nitelendirdikleri dokuzuncu felektir. Atlas'ta hi~bir y1ld1z 
yoktur. Qag1m1zdaki astronomi bilginleri, Batlamyus (Ptoleme) astrO
nomisinin gec;ersizligini tesbit etmi§lerdir. Dolayisiyla bu konudaki zor
lamalann hepsi, temelsiz kalmi§tlr. Binaenaleyh bunlara dalmaya ve 
reddetmeye gerek yoktur. T1pk1 bunun gibi Kur'an ayetlerinden hic;
birini modern ilmin, teknolojinin dayandlgl esaslara hamletmeye ken
dimizi zorlamak ta gerekmez. Qiinkii Kur'an; insa,nlan ayetleriyle ilme 
te§vik etmi§ ve bu konuda ara§tirma yap1p ~all§malanm emretmi§tir. 
Dlnin bu konudaki hidayeti, kainat ilimlerinin ve kanunlannm imam 
takviye etmesinden ve insan f1trat1m kemale erdirmesinden ibarettir. 
Eger bat1ll devletler Kur'an'm gosterdigi bu _yolda yi.iriimii§ olsalard1, 
ilmi; oldiirme ve felaket i{(in, gii~liiniin giic;siizii ezmesi ic;in bir vas1ta 
olarak kullanmazlardl. (Re§id R1za, Tefsir el-Menar, VIII, 445- 456). 

---oOo---

54 - Muhakkak ki s1z1n Rabb1ruz; gokleri ve yeri 
altl gunde yaratan, sonra Ar~·a hukmeden Allah'trr. Giin
diizii; durmadan kovalayan gece ile burur. Giine~?, ay ve 
ylldlzlar O'nun emri ile musahhar klhnml~?larchr. Bilin ~i; · 
yaratma da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabb1 olan Al
lah'm ~?anl ne yiicedir. 

Gokleri~ ve Yerin Alt1 Giinde Yaratilmasi 

Allah Teala gokleri, yeri ve bunlar arasmdakiler ile 8lemi altl 
giinde yaratt1gm1 haber veriyor. Nitekim Kur'an'da ba§ka bir ayette 
de bunu haber vermi§tir. Alb giin : Pazar, pazartesi, sah, c;ar§amba, 
per§embe ve cum'ad1r. Bu giinde biitiin yaratlklar toplanrm§, Adem . 
(a.s.) bu giinde yaratiimi§tlr. Bu giinlerin her birerinin, :bu giinler 
(diinya giinleri) gibi olup olmad1~nda ihtilaf edHmi§tir. -Nitekim 

Tefsir, C. VI F. 187 
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zihinlere ilk gelen ihtimal de ;budur- . Yoksa her bir .giin bin sene 
gibi mi:dir? Nitekim bunu Miicahid, imam Ahmed ibn Hanbel beUrt
mi§lerdir. Druhhak'm rivayetine gore, ibn Abba.s'tan da boyle nakledil
mi§tir. <;tinkii o, yedinci giindiir. Ve bu sebeple sebt olarak adlandml
ffil§ olup anlrum kesmedir. imam Ahmed'in Miisned'inde rivayet et
tigi hadi.se geUnce; Haccac'm ... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; o, 
§Oyle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) elimi tuttu ve §6yle buyurdu : 
Allah Teala toprag1 (yeryiiziinii) cumartesi giinii yaratt1. Ondaki dag
lan pazar giinii, agaglan pazartesi giinii, ho§lamlmayan §eyleri sah 
giinii, nuru gar§amba giinii yarattl. Hayvanlan per§embe giinii yer
yiiziine dag1tt1. Adem'i cum'a giinii yarat1klann sonuncusu olarak, 
ikindiden sonra cum'a saatlarmm son saatmda ikindi ile gece arrus1 
yarattl. Hadisi ba§ka bir §ekli ile Muslim Ibn el-Haccac Sahih'inde ve 
Nesei, Haccac ibn Muhammed el-A'ver kanallyla ibn Ciireyc'den rlva
yet etmi§lerdir. Bunda yedi giiniin hepsi de doludur. Halbuki Allah 
Teala «.alti giinde)> buyurmu§tur. Bu sebepledir ki, Buhari ve hatizlar
dan bir gogu, bu hadis hakkmda konU§ffiU§lar ve onu Ebu Hiireyre ile 
Ka'b el-Ahbar'dan rivayet etmi§lerdir ki bu; merfU' degildir. En dog
rusunu Allah bilir. 

Allah Teala'nm: «Sonra Aq'a hiikmeden Allah't1r.n sozii hakkm
da, insanlar bir gok sozler soylemi§lerdir ki; bUTrusl bunlann geni§ge an
latllacagl yer degildir. Ancak bu konuda Malik, Evzai, Sevri, Leys ibn 
Sa'd, :?afii, Ahmed ibn Hanbel, ishak ibn Rahuyeh ve eski, yeni diger 
miisliiman imamlardan Selef-i Salihinin yoluna girilmelidir. Bu yol, 

. bu ayetin keyfiyyeti ara§tmlmadan te§bihe ve ibtale gidilmeden gel
digi (inzal olundugu) gibi kabul edilmesidir. Mii§ebbihe'nin zihinleri
ne hemen geliveren zahir mana; Allah igin miimkiin degildir. Zira ya
ratlklarmdan higbir §ey Allah'a benzemez. «O'nun benzeri higbir §ey 
yoktur. Ve 0, Semi'dir, Basir'dir.)) (l?ura, 11). Bilakis durum; imamla
rm - ki Buhari'nin §eyhi Nuaym ibn Hammad el-Huzai bunlardandir
soyledigi gibidir: Kim Allah'1 O'nun yarat1g1 §eylere benzetirse; kil.fir 
olur. Kim Allah'm kendi nefsini niteledigi §eyi inkar ederse; kafir olur. 
Ne AUah'm ve ne de Rasuliiniin Allah'1 nitelemelerinde bir te§bih (ben
zetme) yoktur. Kim Allah Teala igin ag1k ayetlerde ve s1hhatli haber
lerde varid olan §eyleri All'ah'm Celal'ine uygun bir §ekilde sabit kabul 
eder ve Allah Teala'dan eksiklikleri nefyederse; i§te o, hidayet yoluna 
girmi§tir. 

Allah Teala : «Giindiizii; durmadan kovalayan gece ile biiriir.)) bu
yurmu§tur. Gecenin karanhgm1 giindiiziin 1§1g1yla; giindiiziin l§1g1p1 
digerinin karanhg1yla giderir. Bunlardan her biri digerini durmadan 
siir'atlice ve gecikmeden kovalar. Biri gider gitmez digeri; o gittiginde 
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ise obiirii hemen gelir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette §Dyle bu
yurmaktadir: «Gece de onlar ic;in bir delildir. Giindiizii ondan SIJinnz 
da karanllkta kahverirler. Giine§ de yoriingesinde yiiriiyiip gider. 
Bu Aziz, Alim'in olgiisiidiir. Ay igin konaklar ta'yin etmi§izdir. Sonun
da kuru bir hurma dalma doner. Giine§'e aya ula§mak dii§mez. Gece 
de, giindiizii gec;ecek degildir. Herbiri bir yoriingede yiizerler.» (Ya
sin, 37- 40). Allah Teala : «Gece; giindiizii g~ecek degildir.» buyur
maktadir ki; higbir ·vakit onu asla gec;ecek, degildir. Bilakis arala
nnda bir vasita ('fasila) olmaks1Zln biri digerinin hemen izindedir. 
Bu .sebepledir ki Allah Teala : <<Giindiizii; durmadan kovalayan ge
ce ile biiriir. Gtine§, ay ve yildizlar, O'nun emri ile miisahhar kilm
ffii§lardir.» buyurur. Hepsi O'nun kudreti, emri ve dilemesi altmdadir. 
·Bu sebeple : «Bilin ki yaratma da emir de (hiikiimranhk ve tasarruf 
da) O'nundur. Alemlerin Rabbi alan Allah'm §am ne yiicedir.» buyur
mu§tur. Ba§ka bir ayette ise §oyle buyurur : «Gokte burglar vareden, 
orada I§Ik sac;an giine§ ve aydmlatan aJI vareden Allah yiicelerin yii
cesidir.» (Furkan, 61). 

ibn Cerir der ki: Bana Miisenna'mn ... Abdiilaziz e§-~ami'den, 
onun da baJbasmdan -ki Sahabi'dir-- rivayetine gore; Allah Rasulti 
(s.a.) §Oyle buyurmu§tur: Kim, i§lemi§ oldugu sMih bir amelden do
laJI Allah'a hamdetmez ve kendine· hamdeder (kendini overse), mu
hakak kiifretmi§ ve ameli bo§a gitmi§ olur. Kim ,de, Allah'm kullari 
igin emirden bir §ey yarattigmi (klldigmi) samrsa, muhakkak Allah'm 
peygamberlerine indirdigini inkar etmi§ olur. Qiinkii Allah Teala: «Bi
lin ki yaratma da, emir de O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah'm 
§am ne yiicedir.» buyurmu§tur. 

Ebu Derda'dan -ki merfu' olarak da rivayeti vardir- nakledilen 
me'sur bir duada §Oyle denilmektedir : Ey Allah'Im, hiikiimranhgm 
hepsi Senindir. Ha~din tamann Senindir. i§lerin hepsi Sana doner. 
Senden hayrm tamammi dilerim. ~errin de hepsinden Sana sigmmm. 

------ i Z A H I----

Ma'lum oldugu iizere; biz Kur'an-I Kerim'in esasm1 tevhid, niibiiv
vet, ahiret ve kaza-kaderden ibaret olan dort meselenin te§kil ettigini 
aglkladik. ~iiphe yok ki ahireti L<>batm esasi da tevhid, kudret ve ilmin 
isbatma dayanmaktadir. Cenab-1 Allah bundan onceki ayetlerde ahi
reti isbat sadedinde doyurucu !>eyanlarda bulunduktan sonra, burada 
Allah'm birligine (tevhid) kudret ve ilminin kemaline delalet eden de-
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lilleri serdetmeye _donmii§tiir ki bu deliller, tevhidi ve ahireti isbat 
gorii§iinii peki§tinnektedir. Bu a'yette 'birka~ mesele vard1r: 

Birinci Mesele : (. .. ......... .. .. ..... ) 
ikinci Mesele: Dana once ifa:de ettigimiz gibi halk; takdir etmek, 

manasmadrr. 0 halde yer ve gokleri yaratmak, bunlann durumunu tak
dir etmeye i§arettir. Bu takdirin birk~ §ekHde olmas1 muhtemeldir. 

Birincisi: Yer ve goklerin, muayyen mikdarlanyla takdi'r edilme
sidir. Aslmda bunlann bulunduklan muayyen mikdardan daha az 
veya c;ok olmasm1 akrl tecviz etmektedir. Buna ragmen bunlann o belli 
mikdarda bulunmalan, bir tahsis ve ta'yin edicinin tahsisi ile olmalld1r. 
Bu durum, yerlerin ve goklerin yarabh§Imn bir Fail-i Muhtar'm bu
lurunasml icabettirdigini g6sterir. 

ikincisi : Cisimlerin, ba:§lang1c1 olmayan bir zamandan beri hare
ket haiinde olmas1 muhaldir. Zira hareket, bir §eyin bir halden bir 
ba§ka hale intikalidir. Buna gore; bir §eyin hareket etmesi, onun daha 
once bir ba§ka haUnin olmasm1 gerektirir. Zaman bak1nnndan ba§lan
gic;sizllk ise, kendisinden once bir §eyin olmamas1m gerektirir. Bu du
ruma g6re, l).areket ile ba§lang1~SIZ zamam bir yerde. toplamak mu
haldir. 

Bu b6yle olduguna gore; biz diyoruz ·ki: Bu feleklerin ve ylldizla
nn, ya ezelde yok olup sonradan var oldugunu veya bunlann ezelde 
var oldugunu, ancak hareket halinde olmadigm1, harekete sonra ba§
ladigmi soyleyecegiz. Bu iki varsay1ma gore de 'bu hareketler; sonradan 
var olmayla ba§lam.l§lar, daha once veya daha sonra olmas1 miimkiin 
iken muayyen bir vakitte var olmu§lardlr. i§te hareketlerin; bu muay
yen vakitlerde ba§lamas1, bir takdir ve yaratmad1r. Bu muayyen va
kitlerde ba§lama ise, anC'ak Muhtar ve Kadir olan ta'yin, tahsis edici 
bir zatm tahsisi ve ta'yini ile olur. .. 

Uc;iinciisii: Feleklerin, y1ld1zlarm ve unsurlarm yap1ld1-I bir tak1m 
kiic;iik pa~alardan birle§tirilmi§tir. Bu kiic;iik parc;alar (maddeler) m 
bir kiSml, bu yap1larm ic;inde ve iistiindedirler. i§te bunlann o yap1da, 
muayyen yerde ve konumunda bulunmas1 bir ta:li§isi gerektirir. 

Dordiinciisii : Feleklerin bir k1sm1 digerletinden yiiksektedir. Yll
dlzlann bir klsm1 merkezde, bir k1Sm1 da kutuplardad1r. Biitiin bunla
nn bulunduklan muayyen yer ve konumlar; bir tahsis edicinin tah
sisi ile olmasm1 gerektirir. 

Be§incisi : Feleklerin herbiri belli bir yone dogru farkll bir siir'at 
ve yava§hkla hareket etmektedir: Bu durum da bir takdir ve yaratma
dlr, kactir bir tahsis edicinin bulunmasm1 gerektirir. 

AltmciSI: Her yild1zm belli bir rengi vard1r. Mesela, Zuhal lekeli, 
soluk; Mii§teri parlak; Merih klnn1z1; Giine:§ siCak; Ziihre ayd1nl1k; 
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Utarid san; Ay parlakt1r. Cisimler birbirinin benzeri oldugu halde, 
herbirinin muayyen bir renkte olmas1 b1r yaratma ve takdirdir ve bir 
Fail-i Muhtar'I gerektirir. 

Yedincisi : Felekler ve un'3urlar, kii~iik maddelerden miirekkebtir. 
Var1Ig1 kendinden olan bir varllk; birden ~ok olamayaca~ i~in bu 
maddeler miimkin el-viicud (varligi zorunlu olmayan) dur. Var1Ig1 zo
runlu olmayan her §ey, bir miiessire muhta\!tir. Bir miiessire muhta~ 
olmak, beka halinde olmaz. Aksi halde olamn te:krar olmas1 gerekir. 
Oyle ise bir miiessire muhta~ olma; ya hudus zamamnda veya yokluk 
zamanmda olur. Her iki duruma gore de bu maddelerin sonradan var
edilmi§ olmalan gerekir. Sonradan varedilme muayyen bir vakitte 
olacagma gore; bu da bir yaratma ve takdirdir, bir yap1c1ya Kadir-i 
Muhtar'a ihtiy~ oldugunu gosterir. 

:Sekizincisi: Cisimler, hareket ve siikundan haJi degildir. Bu iki 
hal ise, sonradan olmad1r. Kendisinde sonradan olma bir hal olan bir 
§ey de sonradan olmadir. 0 halde bu cisimler sonradan olmadirlar. Son
radan olan her§eyin var olmas1, muayyen bir zamanda olmaktadir. Bu 
da bir yaratma ve takdirdir, bir Yaraticiyi gerektirir. 

Dokuzuncusu : Cisimler birbirine benzer. Bir kiSmimn baz1 nite
likleri ta§IYIP gok ve yild1z admi almas1; diger bir k1sm1mn da yer, su, 
hava ve at~ niteliklerini ta§Imasi aksi de olabilecek olan (caiz) bir 
durumdur. Binaenaleyh bu muayyen nitelikler, ancak bir mukaddirin 
takdiri ve muhasiSm tahsisi ile miimkiin olabilir. 

Onuncusu: Dokuzuncu maddede zikrettigimiz durum; yildizlar, 
felekler ve unsurlar, hatta herbir yildiz ic;in de ge\!erlidir. Bu da Kadir 
bir Fail-i Muhtar'a gerek oldugunu gosterir. 

Bilinmelidir ki : Yaratma; takdir etmekten ibarettir. Cisimlerin 
birbirinin benzeri olduguna de1il getirince, muayyen bir cismin ta§I
digi bir niteligin diger cisimler i~in de miimkiin olduguna kesin hiikiim 
vermemiz gerekir. Bu duruma gore; muayyen bir cismin muayyen bir 
s1fatta bulunmas1, bir yaratma ve takdirdir ve «~iiphesiz, sizin Ra:b
bmiz olan Allah yerleri ve gokleri yaratand1r)) ayetinin kapsamma 
girmektedir. 

U~iincii Mesele: Burada baz1 sorular sorulabilir. ~oyle ki: E§yanm 
alb giinde yaratilrm'§ olmasm1, Yarabciyi isbat i~in delil g6stermek 
imkans1~d1r: Bunun i~in birka~ bakimdan a\!Iklama getirebiliriz : 1) 
~yamn Yarabc1ya delaleti; ya sonradan olmas1 nedeniyledir, ya yarat
manm .zorunlu olmamas1 (imkam) nedeniyledir veya her ikisi ile bir
liktedir. Bu sonradan olu§un; . alb giinde veya ibir giinde olmasmm, 
Yarabcmm varllgma delalet bakimmdan bir onemi yoktur. 2) Ak1l, hu-

. dusun pek~ok hallerde vukubulma~nm kabul eder. Binaenaleyh hudft-
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sun altl giinde olduguna kesinlikle hiikmetmek, ancak bir muhbir-i 
sad1km haber vermesiyle miimkii::1diir. Bu ise Fail-i Muhtar bir Allah'm 
varhgJ.m bilmeye baghdir. Bu onermeyi yarat1cmm varilgm1 isbat ic;in 
kullanmak deviri gerektirir. 3) Yer ve goklerin . bir giinde varolmas1; 
ilim ve kudretin kemMine, altl giinde varolmasmdan daha c;ok delalet 
eder. 

Bu ac;Iklamalara gore soruyoruz: Allah'm varhgm1 isbat sadedin
de alt1 giinde yaratt1gm1 zikretmenin faydasi nedir? 4) Ayetin bu nok
tasmda, diger e§yanm yaratilmasi zikredilmeksizin sadece yer ve gok
lerin yaratllmasm1 kaydetmenin sebebi nedir? 5) «Giin)), ancak giine
§in dogup batmas1yla «gece)) den aynhr. Bu durumda heniiz giine§ ve 
ay yokken «giin))iin varhg1 nas1l olabilir? 6) Cenab-1 Allah : «Bizim i§i
miz ancak goz klrpma gibi, bir (anhk) tlr)) buyurmaktadir. Bu ayet, 
«yer ve gokleri altl giinde yarattl)) ayetine c;eli§ik gibi goriinmiiyor mu? 
7) Allah, yer ve gokleri bir siirec; ic;inde yaratmi§tlr. Buna gore bu ya
ratmayi «altl giin))le kaytdJamanm hikmeti nedir? 

Buna cevaben deriz ki: Bize gore bunlarm tiimii kolay ve ac;Iktlr. · 
Qiinkii Allah, diledigini yapar, istedigine hiikmeder. Her meselede, yap
tlgi her i§te O'na herhangi bir itiraz olamaz. O'nun yaratmasmm her
hangi bir illeti de yoktur. ~imdi bu sorulan maddeler halinde cevab
landirahm: 

Birinci sorunun cevab1: Yiice Allah Tevrat'm ba§mda yer ve gok
leri altl giinde yaratt1gm1 zikretmi§tir. Miisliimanlar yahudilerle bir 
arada bulunduklan ic;in bunu onlardan duymu§ olmahd1rlar. Sanki 
Allah Teala: Putlara tapmaym. Sizin Rabbm1z insanla·rm bilginlerin
den; son derece biiyiik ve muhte§em olmasma ragmen Allah'm yer ve 
g6kleri altl giinde yarattigmi i§ittiginiz zattlr, buyurmaktadir. 

( ........................ ) 
Uc;iincii sorunun cevab1 : Yiice AllE.h her ne kadar e§yayi bir · def'a

da icada kadir ise de; her §ey ic;in bir sm1r ve muayyen bir zaman koy
mu§tur. Her §eyi siirekli kanunlara gore yaratir. Cenab-1 Allah kendisi
ne itaat edenleri derhal miika.fatland1rmaya, kar§I gelenleri cezalandir
maya kadir ise de bunu belli bir zamana b1rak1r. Bu b1rakma; kullanm 
ilunal ettiginden degil, zikrettigimiz o her §eyi ezelde- me§iyyeti taal
luk eden ve hie; bir zaman geri dondiiriilemeyecek olan muayyen bir 
zamana baglamasmdan dolay1d1r. Bu hususa Allah, Kaf suresinde 
daha once ccBiz, o~lardan once nice nesilleri helak ettik. Gerc;ekte 
onlar, bunlardan daha giic;lii idiler. Buna ragmen (oliimden kurtulmak 
ic;in) memlekette delikler arad1lar. Kurtulu§ var m1? ~iiphesiz ki bun
da akh olan veya haz1r bulunup kulak veren kimseler ic;in bir ogiit 
vardir.» buyurduktan sonra, ccAndolsun ki Biz; gokleri yeri ve ikisi 
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arasmda bulunanlan altl gtinde yaratt1k. Bize hi~ bir yorgunluk do
kunmadl. Onlarm dediklerine sabret ... » ayetleriyle i§aret etmektedir. 
Yarii burada Allah Teala, Arap mti§riklerine kendisine §irk ko§an, pey- · 
gamberlerini yalanlayanlardan daha gtir;lti nicelerini helak ettigini 
haber vermekte, bu arada onlara bir maslahattan dolaYI mtihlet ver
digine i§aret etmektedir. Allah, yeri ve gokleri ve bunlann arasmda 
olaiilan da alt1 gtinde yaratml§tlr. Bu da bir maslahat it;indir. Yoksa 
bir yorgunluktan dolaYI degil. «K:lfn suresinde Allah bu tarzda kainat1 
bir def'ada degil de yava§ yava§ yaratt1gm1 a~1klad1ktan sonra, «On
larm soylediklerine sabret ... » Onlara azab gelmesi konusunda acele 
etme. · <<Allah'a tevekkill et, i§i O'na 'birak ... » buyurmaktadir. Mtifes-. 
sirlerin bu ayeti; Allah kainati alt1 gtinde yaratt1 ki, kullarma i§lerinde 
yumu§akhk ve sabn ogretsin. Onlar da mtika.fat ve cezanm gecikmesini, 
thmal ve acze hamletmestnler, tarzmda yorumlamalarma da uygundur. 
Ulemamn bir klSIDI bu ayete ba§ka iki ayn a\!Idan daha bakml§lardlr; 

Birincisi: Bir §ey bir def'ada meydana gelip te sonra bu varedilme 
i§i kesilirse, bazilannm akhna bunun tesadtifen vaki' oldugu gelebilir. 
Ancak e§ya; 'hikmet ve maslahata uygun olarak birbiri ardmca mey
dana gelirse; bu, e§yamn Kadim, Hakim, Rahim .. . bir Muhdisin varet
·mesiyle meydana geldigine daha gtir;lii bir delil olur. 

ikincisi : Delil ile sabittir ki, Allah once insam, ondan sonra .yer 
ve gokleri yaratmi§tlr. insan; her an pe§ pe§e e§yamn varedilmesini 
mti§ahede edince - bu O'nun ilmi ve basireti i~in daha kuvvetlendiri
eidir. <;tinkti bu delilleri yava§ yava§ anbean tekrar be tekrar gormek
t~ir- yer ve goklerin alt1 gtinde yarat1lmas1 yakin ifade etmede daha 
kuvvetli olur. 

Dordtincti sorunun cevab1 : Bu ayette yer ve goklerin zikredilmesi, 
aym zamanda bunla.nn aralarmda olanlan _ da zikretmek demektir. 
Qtinkti Cenab-1 Allah, sair mahlukati diger ayetlerde zikretmekte, «Al
lah, y~r ve gokleri ve bunlann aralannda olanlan alti gtinde yaratan, 
sonra Ar§'a yonelendir. Sizin it;in O'ndan ba§ka bir dost ve yard1mct 
yoktur. >>, «Sen olmeyecek olan diriye tevekkill et, O'nu hamd ile tes
bih et. Kullanmn gtinahlanm bilmek bak1mmdan 0 kafidir. Ki 0 , yer 
ve g6kleri ve onlann arasmda olanlan yaratand1r.>> Ve «Andolsun k1 
Biz, yer ve gokleri ve onlarm aralannda olanlan alti gtinde yarattlk.>> 
buyurmaktad1r. 

Be§inci sorunun cevab1 : Ayetin manas1, Allah yer ve gokleri alt1 
gtine tekabill eden bir zaman stiresinde yaratt1, tarzmdad1r. Bu c<On
larm nzrklan kendilerine orada sabah ve ak§am verilir.>> ayeti gibidir. 
Yani dtinyadaki sabah ve ak§am stire.sinde demektir. Yoksa orada ne 
gece ve ne de gtindtiz vard1r. 
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Altmc1 sorunun cevab1 : <;Bizim buyrugumuz, ancak bir goz ac;1p 
kapama kadar bir andlr» ayeti, e§yanm her birinin icad ve i'damma 
(yok edilmesine) hamledilmi§tir. <;unku bir §eyin icad1 ve mevcud olan 
bir varh~n yok edilmesi tekran kabul etmez, anca:k bir def'ada yapl
labilir. Surec; ve muhlet ise ancak bir zaman ic;inde olur. 

Yedinci sorunun cevab1: Bu suali sorulmami§ kabul etmeliyiz. 
<;unku Allah yer ve gokleri altl gun yerine ba§ka bir zaman mikdann
da ihdas etseydi, aym sual yine sorulacaktL Baz1lan bu soruya §Oyle 
ceva;b vermeye c;ah§ffil§lar<hr: Yedi rakam1, buyuk bir §erefi haizdir. 
(Bu rakamm §erefi bahsi, kadir gecesinin yirmi yedinci gece oldugu
nun a\!lklanmasmda da ge\!mektedir). Bu kimseler diyorlar ki : Buna 
gore altl giin kainatm yaratllmasmda, yedinci giinde mQ.lk ve meleku
tun iistiin olmasmda g~mi§tir. Boylece tamamlanma yedi giinde ol
mU§tur. 

D5rdiincu Mesele : Bu ayette insanlara buyiik bir mujde vard1r 
<;un'ku «Sizin Rabb1mz yer ve gokleri yaratan Allah'du'» buyurulmak
tadrr. Yani, sizi terbiye eden, besleyen, sizin durumunuzu duzelten, size 
hay1rlar gonderip sizden kotiilukleri uzakla§tlran i::iyle biridir ki, O'nun 
ilim, kudret, hikmet ve rab,metinin mukemmelligi bu muazzam e§yayi 
yaratma, onlara (sizin ic;in) c;e§it c;e§it hayir ve faydalan koyma nok
tasma kadar yiikselmi§tir. Bu hikmet, kudret ve rahmetle mevsUf bir 
idare edici, besleyicisi olan kimsenin, iyilik ve mutluluk istemek ic;in 
bundan <ba§ka hirin~ muracaat etmesi nas1l yaki§lk ahr? Bu ayette bir · 

0

- incelill: d·aha vard1r : «Siz O'nun kullansinl~» denmemi§ de, «0, sizin 
Rabbm1zd1r» denmi§tir. Bir ba§'ka incelik de Cenab-1 Allah'm kendini 
bizlere nisbet edince, zatma <cRa:bb» demesidir. Bu ise terbiye, lutuf ve 
ihsanm c;oklugunu bildirir. Sanki §6yle buyurma:ktadir : Boyle rahmeti 
bol bir murebbisi olan kimsenin O'ndan ba§ka birine ibadetle me§'gUl 
olmas1 nas1l yakl§lk al1r? (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, XIV, 96-
101) . 

Altl gunden maksad, alt1 vakit demektir veya altl gu:n mikdarm
ca demektir. Qunku bilinen gun; giine§in dog·u§Undan bati§ma kadar 
gec;en zamand1r. Ancak o zamanda heniiz ou gun mevcud degildi. Allah 
Te-ala'mn e§yayi bir defada varetmeye gucu yettigi halde, tedrlci olarak 
yaratma.s1 O'tmn ihtiyanna delildir. G61.lere ibret almmas1 ic;in bir or
nektir. i:§lerde teenni ile hareket edilmesini te§vik ic;indir. «Sonra 
Ar§'a hfrkmetti» kavlinden maksad; O'nun emri Ar§'I hakimiyyeti al
tma aldl, demektir. Bizim arkada§lanmiza gore; Ar§'a hP,kmetmek, 
AHah'm keyfiyyeti olmayan sifatlanndan birisidir . . Mana §6yle olur: 
Allah Teala istikrar, yerle§me gibi butun hallerderi miinezzeh olarak 
kendine yara§Ir bi\!imde Ar§'a hiikmetmi§tir. AI"§, diger c1simleri ku§a-
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tan bir cisimdir. Yiice oldugu ir;in bu ad verilmi§tir. Ya da iktidar ve 
saltanat tahtma benzedigi ic;in ·bu isim verilmi§tir. <;unku i§ler ve yo
netim AI"§'tan iner. Onun mUlk anlanuna geldigi de soylenmi§tir. (Kadi 
Beydavi, Envar'ut-Tenzil, II, 561 - 563). 

AltiGii.n 

Baz1 mufessirler; bu alb gtinu, dunya gunleri denilen ma'nif gtin
ler diye tela:kki etmi§lerd'ir. Filvaki' lugatta gun denilince; evvela gu
ne§in, yere dogU§U ill .:>atl§l arasmdaki muddet demek olan gun manasl 
zihne gelir. Lakin henuz dtinya ve giine§in bulunmad1g1 yaratma sira
smda, bu mana ile bir gtin tasavvur olunamayacag1 bedihi ve Kur'an'm 
bir -c;ok yerlerinde oldugu . gibi gunun vakit manasma geldigi de lisa
nen ma'hlm bulundugundan burada da altl gun, altl vakit manasiyle 
tefsir edilmek lazlm gelecegi bir ~ok mufessir tara.fmdan ihtar edil
mi§tir. Bunun mikdan ise, ma'hlm olan gl'me musavi veya ondan klsa 
veya uzun olmas1 mumktindur. Nitekim ( Jt.&l\; ..,..:.:~1. J..l.l:..J! rr'J! v-, 

. ~JI~ ,1) kavl-i ilahisinde gun rboyledir. (Secde, 5) Ayetinde bizim 
sayd1g1miz gunlerle bin sene, diger ayette (Mea.ric, 4) ise elli bin sene 
mikdan ile beyan buyurulmU:§tUr ki bunlar da ahiret gunleri ad1yla 
bilinir. Ve ibn A'bbas, Ka'b, Mucahid, Dahhak gibi mufessirlerin bu
yukleri buna gore tefsir etmi§lerdir. Buna gore altl gunde demek, 
mikdan 'binlerce seneye balig olan altl vakitte demektir. Faka:t ac;Ik
lamamn maksadl; bunlann devam mikdan degil, bu mikdann ezele 
ve istivamn . genelligine ve ebediyyetine gore altl gun denecek kadar 
mahdud vakitlerden ibaret bulundugunu anlatmak oldugundan altl 
gun buyurulmu:§tur. 

Maamafih §ayan-1 dikkattir ki; burada rububiyyetin biri halk, biri 
istiva olmak uzere iki tecelli mertebesi olup alemdeki mevcudatm evvela 
s1rf hari'ka olan misalsiz bir ha!k ile ba§lay1p sonra bir duzen seviyyesi
ne girdigi ve her iki halde de ilahi hakimiyyet altmda bulundugu anla
tlllrken, al~1 gtin ile; 'bilhassa gokler ve yerin adet ve nizam dedigimiz 
tekerrur, benzerlik, sfueklilik ve ardarda geli§ ve devamhllk devirle
rinden once ve benzersiz bir fark, misalsiz bir icad ile s1rf harika olan 
ilk yaratma gos:terilmi§ ve s1rf harikanm mutlak olan nizam ve istiva 
devirlerine nazaran alb adedinin sayt basamaklarma ve baka giinlerine 
nisbeti gibi azm az1 oldugu ifade k1lmm1§ olmak i'tibariyle diger ba'z1 
miifessirlerin dedigi gibi bu alt1 vaktin dunya gunleri mikdanyla ve 
hatta ondan daha az bir mikdar ardarda geli§i ile mtilahaza edilme
sinde daha muvat1k bir mana vard1r. Bu surette iki halk arasmda ge
cen. benzer uzananlan istiva hiikmunde olmakla tayy, teciid edilerek 
evvela dumandan ecrama, alevli ate§ten topraga, topraktan suya, sudan 
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hayata gec;:mek gibi yalmz ilk yaratlll!} anlan mutalaa olunmak laz1m 
gelir. Sonra ( .::..J...,..; ..,..IS.~ ) de bu altl gun hakkmda baz1 tafsilat 
gelecektir. (Bak) ki ana nazaran bunun ikisi goklere, dordii de yere 
ait goriinmektedir. Bununla beraber Miislim-i !}erif'te rivayet olunan 
bir hadisin delaletine gore, baz1 miifessirlerin tercih ettikleri vec;:hile 
((alti giiniin)); yalmz yere miiteallik olmas1 da muhtemeldir ki, bu tak
dirde mana : ((Rabbm1z ancak o Allahd1r ki gokleri ve yeri alti giinde 
halk etti)) demek olur. Hasll1 i§bu alt1 giiniin mahiyetinin ta'ytni ve 
tafsili husU.slan, ilahi ilme blfakilmasi lazlm gelen benzer bir mana ol
m81kla beraber bundan kat'i olarak §U neticelere Ula§mi!} oluruz: Ev
vela alem, kadim degil goriildiigii iizere bir sonradan olu§lar biitiiniidiir. 
Ki viicudunda da bakasmda da Halik Teala'ya muhtacd1r. Ve yalmz 
O'nun hiikmii altmdad1r. ikinci olarak biitiiniiyle alem, kadim olma
dlgi gibi def'aten ve basit bir surette halkedilmi§ de degildir. ibtida 
muhtelif lahzalarla birden c;:oga giden, sonra teaddiid ic;:inde bir terkib 
ve ic;:timaa dahil alan, fakat sonsuz bulunan bir tedric ile l;lalkedilmi§ 
ve bilahare bu tedrice ihtilat ve benzerlik ic;:inde tekerriir ve ardarda 
gelme ile bir siireklilik !}ekli verilmi§tir ki, bu siirekliligin devarm da 
bir seviyyede bizatiha sabit ve kararla§tmlmi§ degil Rabbani istiva al
tmda degi!}kendir. 

Bu tedric anlam1 miinasebeti_vle bun~rl<>. ~u iki sual me§hurdur : 
Birincisi; halktaki bu tedric, ( ~~ ~ ;.u-1; ':!l '..: rl L.J ) medlulum: ay 
km degil midir? ikincisi; def'aten halk, . ilahi kudrete delalette daha 
eblag olmaz m1yd1? Cevab hay1r. Gerc;:i bir halk, bir yon den hem bir · 
def'ada hem tedrici olmaz. Bir def'ada olmak tedrice aykmdlr. Bunun
la beraber def'aten olmak, tedriten ofmamn !}art1d1r. Tedric, muhteltf 
yaratma anlanmn dizilmesi ve ardarda gelmesi demek oldugundan ara
larmda haml yoluyla aykmllk bulunan bir def'ahk ile tedric arasn~da 
tahakkuk yoniinden mutlak umum ve husus vard1r. Her tedricde bir 
def'ada olmak vard1r, lakin her bir def'ada olu§ta tedric yoktur. Fil
vaki' Cenab-1 Hak, her neyin ·yaratilmasm1 veya ·yokedilmesini murad 
ederse «Ol» der ';e derhal murM1 diledigi vec;:hile ~aki' olur. Ve bu anda. 
bir degil, say1s1z ve s1mrs1z §eyler halk ve ifna edebilir. Nitekim bir yag- · 
mur anmda ne kadar saYISIZ katrelerin halkolunup dii§tiigii ve bir 
tulu' amnda hesab1m1za s1gmaz bir c;:ok hadiselerin bir anda vukuu go
ruliir. Ve Hakk'm biitiin i§leri, boyle vahid olan bir vicdan ile mii§a
hede olunur. l.<'akat bunun boyle olmas1; onlarm saYlsizllgi ve ardarda 
geli§i ile muhtelif veya mutteflk halklan say1s1z. ve ardarda getirme 
kudretini selbetmez. Qiinkii ilahi kudret, hic;:bir §ekilde son bulmaya 
elveri§li degildir. Binaenaleyh bjr tek emrin, bir anda pekc;:ak yaratl§a 
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yeterliligi, buna mukabil halklar arasmda ozel bir s1ralam§ ile tedrlcen 
halk kudretine aykln da olmaz. Hem tedric . anlanmn her birine naza
ran ( •~I, ~~ \,; __...1 1.., ) hiikmti sadtktlr. Hem de biitiiniine gore bir ted
ric ve s1ralam§ silsilesi ge~erlidir . 

.ikinci olarak bir def'ada halk; kudrete delalette daha eblag da de
gildir. Zira bu hasrda bir kudretin sonlulugu §aibesi vard1r ki, ikinci 
bir halka imkan yok zannedilir. Tertib ve terkib ile halk kudreti ta'til 
edilmi§ ve delilsiz b1ralnlnn§ olur. Evet, Allah Teala dilese idi bu giinkii 
goklerle yeri biitiin muhteviyatlyla bir def'ada yaratmaya giicii yeter
di. Fakat bu surette diinkii alem olmaz, iki mahluk arasrnda bir slra
laru§ ve ardarda geli§ miilahazasma imkan kalmazd1. Diriden olii, olii
den diri, ate§ten toprak topraktan su, ~amurdan hayat zuhur etmek 
§6yle dursun gece ile giindiiz pe§pe§e gelmezdi. .insandan insan bile 
dogmazd1. Atalanm1z yarat1llrsa biz olmazd1k, biz olursak onlar ol
mazdl veyahud hepimiz olur fakat ata evlad olmazd1k ve §imdiki hallnn 
imkamna delil bulamazd1k. Ve o halde o alem bu alem olmazd1. Hi~ 
bir tedric olmadan biitiin mahlukat1 bir def'ada ve bir anda halk edil
mi§ olsa idi; hi~ biri digerinin halkma §ahid olarnayacagmdan hem halk 
delili bulunmaz hem de e§yamn tabiatmm ilahi tasarrufa mahkum ve 
mi.isahhar oldugu anla§Ilmaz, alem, kadim bir tabiat zannedilirdi. Son
ra hi~ tedric bulunmasm demek, rububiyyet bulunmasm demek oldu
gundan da gaflet edilmemelidir. Binaenaleyh bir ~ok bir def'allk yara
d1h§lan mutazammm olan tedric ve terettiib ile halkm kudret ve ru
bulbiyyet-i halika delalet nokta-i nazanndan pek biiyiik ehemmiyeti 
vard1r. Ancak bu tedrlcin yaratlll§m ba§langiCmdan altl giine tahsisi 
meselesi kahr ki bu da s1rf bir irade-i ilahiyye rneselesidir. Bu tercih,. 
muhtar f~ilin ihtiyanna aittir. (Elmahh, Hak Dini Kur'an Dili, III, 
2172 - 2176) . 

- ---oOo---

55 - Rabb1n1za yalvara yakara gizlice dua e'din. Mu
hakkak ki 0, haddi a~anlan sevmez. 

56 - Islah olmw;ken yeiJdizunde fesad <;akarmayin 
ve O'na korka korka ve umitle yalvann. Muhakkak ki AI- . 
1ah'm Rahmeti; ihsan edenlere 90k yakmdrr. 
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Allah Teala kullanm dtinyalarmda ve ahiretlerinde kendi yarar
lanna olan duaya in~ad buyurup: «Rab1mza yalvara yakara gizlice dua 
edin.)) buyuruyor. B~ka bir ayette §oyle buyunnaktadlr: «Rabblni 
i~inden yalvararak ve korkarak ... zikret.)) (A'rat, 205). Buhari ve Miis
lim'in Sahih'lerinde Ebu MU.sa el-E§'ari'den rivayete gore; o, §oyle de
mi§tir : insanlar, duMa sesJerini yiikseltrni§lerdi. Allah Ra.sulii (s.a.) : 
Ey insanlar; kendinize ac1ym. Muhakkak ki siz, sag1ra ve gaib olan bi
rine dua etmiyorsunuz. Sizin dua ettiginiz i§iten ve yakm olandlr, bu
yunnU§tur. 

ibn Ciireyc'in Ata el-Hora.sani'den, onun ibn Abbas'tan «Yalvara 
yakara ve gizlice dua edin.>> ayeti hakkmda; gizlice, Slrren, dedigini 
rivayet etrni§tir. ibn Cerir, ayetteki ( \,; _,;.; ) kelimesini; ona itaat i~in 
al~alarak §eklinde; ( ~' ) kelimesini ise; kalblerinizin hU§U' ile, si
zinle onun arasmdaki hususlarda onun rabhgm1 ve birligini s1hhatli 
bir §ekilde bilerek, a~1k~a ve g6steri§le degil, §eklinde tefsir et~tir. 

Abdullah ibn el-Miiba.rek'in, Miibarek ibn Fudale'den, onun da 
Hasan'dan rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: (Eskiden) ki§i, biitiin 
Kur'an'1 cem'eder, toplard1 da kimse bunu hissetmezdi. Yanmda ziya
ret~iler oldugu halde ki§i, evinde uzun namaz kllard1 da ziyare~ileri 
bunu hissetmezlerdi. Biz, oyle kimselere eri§tik ki; yeryiiziinde gizlice 
yapabilecekleri hi-~bir amel yoktu ki onu aleni olarak yapsmlar. Miis
liimanlar, ~ok fazla dua ederlerdi. Ama onlardan hi~bir ses i§itilmezdi. 
Sadece Rablar1 ile kendi aralannda bir f1s1ltldan ibaret olurdu. Zira 
Allah Teala: «Rabb1mza yalvara yakara gizlice dua edin.>> buyurmU§tur. 
Allah Teala b~ka bir ayette de kendisinden ve fiilinden hO§nud oldugu 
sa1ih bir kulu· zikredip §Oyle buyurur: ccHani o, Rabbma i~inden yal
varrm§tl.>> (Meryem, 3). 

ibn Ciireyc der ki: Duada sesi yiik.seltmek, bagmp ~ag1rmak mek
ruhtur. Tazarru' ile yalvanp yaka.rma ve al~alma emredilmi§tir. ibn 
Ciireyc, Ata el-Horasani'den; ibn Abbas'm «Muhakkak ki 0, haddi ~an
Ian sevmez.>> ayeti hakkmda §oyle dedigini nakleder: Bu; duada haddi 
a§rnadlr~Duadan b~ka bir §eyde degildir. Ebu Miclez ise, ccMuhakkak 
ki 0, haddi a§anlan sevmeZ.>> ayetinde; Peygamberlerin derecelerini 
istemeyerek haddi ~anlan sevmez, denilmek istendigini bildirmi§tir. 

imam Ahmed ibn Hanbel -Allah ona rahmet eylesin- der ki : . 
Bize Abdurrahman ibn Mehdi'nin... Sa'd'm kolesinden rivayetine g~
re; Sa'd, ~ocuklarmdan birisinin §oyle dua ettigini i§itmi§ti : Senden 
cenneti, nimetlerini, atlaslann1 ve bunlann benzez:ini isterim, ate§ten, 
cehennemin zincir ve baglanndan· sana s1gmmm. Bunun iizerine Sa'd 
§Oyle dedi: Allah'tan ~ok hay1r istedin ve ~ok §erden ona s1g-Indm. Ben, 
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Allah Rasulii (s.a.) nii §Oyle buyururken i§ittim: Oyle bir kavim ge
lecek ki, duada haddi a§acak.lar. Sonra Allah Ra.sulii «Rabbm1za yal
vara yakara gizlice dua edin.» ayetini tilavet buyurdular. Ve: :;ioyle 
demen sana yeter: Ey Allah'1m; Senden cenneti, ona yakla§tlraca:k soz 
ve ameli isterim. Ate§ten, ate§e yakla§tlran soz ve amelden sana s1g1-
nmm, buyurdu. Hadisf Ebu Davud da :;iu'be kanahyla Sa'd'dan rivayet 
etmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... Abdullah ibn el-Mugaffel' 
den rivayetine gore; o, oglunun: Ey Allah'1m, cennete girdigimde cen
netin sagmdan beyaz bir ko§k isterim, dedigini i§itmi§ ve §oyle demi§
tir : Ogulcugum, Allah'tan cenneti iste ve cehennemden O'na s1gm. Ben, 
Allah Rasuli.i (s.a.) ni.i §oyle buyurutken i§ittim : Oyle bir kavim ge
lecek ki; duada ve temizlikte haddi a:§acaklar. Hadisi bu §ekliyle ibn 
Mace de Ebu Bekr ibn Ebu :;ieybe'den, o ise Affan'dan rivayet etmi§tir . 

. Hadisi Ebu Davtid, Musa ibn Ismail kanahyla ... Ebu Nuame Kays ibn 
Abaye'den rivayetle tahric · etmi§ olup isnad1 hasendir. En dogrusunu 
Allah bilir. 

«Islah olmU§ken yeryi.izi.inde fesad t;lkarmaym.» ayetiyle Allah 
Teala yeryi.izi.inde fesad c;1karmayi yasaklamaktad1r. Islah olmu§ken 
fesad c;1karma ne kadar zararhd1r. l§ler dogru giderken; bundan son
ra fesad t;Ikanhrsa, kullara bundan daha zararh bir §ey elbette di.i§i.i
ni.ilemez. t.~te Allah 1'eala bunu yasaklami§, kendisine ibadeti, duay1, 
tazarru'u emrederek: «O'na (ka;tmdaki §iddetli azabdan ve cezadan) 
korka korka ve (katmdaki bol sevab1 umarak) iimitle yalvann .. » buyur
mu§tur. Daha sonra Allah Teala: «Muhakkak ki Allah'm rahmeti ih
san edenlere c;ok yakmd1r.» buyuruyor. O'nun rahmeti; emirlerine 
uyan, yasaklad1klanm lb1rakan ve ihsan edenler ic;in haz1rlanm1§tlr. 
Nitekim ba§ka bir ayette : «Rahmetim ise her §eyi ku§atnn§tlr. Ben 
onu sa~manlara yazacag1m.» .<A'rM, 156) buyurmu§tur. A.yetteki 
( ...,.._) ) kelimesi, mi.izekker olarak getirilmi§tir. Qi.inki.i sevab mana
Sllll ic;ermektedir. Ya da Allah'a izMeti ve isnad1 sebebiyle mi.izekker 
olmm}tur. Bu sebepledir ki, <(Ihsan edenlere c;ok yakmd1r.ll buyurmU§
tur. ibn Ebu Hatim'in rivayetine gore, Matar el-Varrak §oyle demi§
tir: Allah'a itaat ederek O'nun, va'dini yerine getirmesini isteyiniz. 0, 
rahmetinin ihsan edenler iizerinde c;ok yakm olmasma hi.ikmetmi§tir. 

i Z A. H I ---·---

ikinci Mes'ele : Bu ayette birkac; nokta vard1r. Bilincisi: Gi.ine§in 
iki nevi hareketi Qlmasidlr : 
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1 - Kendi ekseni etrafmda hareket etmesidir ki bu tam bir se
nede tamamlamr · ve bu hareket sE"bebiyle sene meydana gelir. 

2 - Buyiik feiegin hare'keti sebebiyle hareket etmesidir. Bu da 
bir giin bir gecede tamamlamr. 

Bu bilgilerden sonra deriz ki: Gece ve gunduz, gune§in hareketi 
sebebiyle olmay1p kendisine «Ar§» denen en yuksek semanm hareket
leriyle olU§ur. Bu sebepledir ki cenab-1 Allah : uSonra Ar§'a hiikmet
mi§ olan)) buyurarak «Ar§))l zikredince, gece ve gunduzun olu§masi
nm sebebinin bu biiyiik felegin hareketi olup gune§ ve aym hareketi 
olmad1gma -bu ilgin~ bir inceliktir- dikkati ~ekmek i~in bu §Ikka 
bagh olarak «geceyi gunduze buruyiip orten ... )) diye buyurmaktadir. 

.ikincisi: Yuce Allah semavatm yaratlh§Im a~lklarken, «onlan iki 
gunde yedi gok yapt1, her semaya emrini bildirdi ... » buyurmaktad1r. 
Ki bu ayet Yuce Allah'm, her bir semayi, alem-i emr'den Rab'b1m, nu
rani bir latife ile tahsis ettigine delalet etmektedir. 

Allah Teala bundan sonra «Bilseniz ki, yaratmak da, emretmek 
de O'na mahsustur.>> buyurmu§tur. Bu ifade ile kasdedilen §Udur : 
Allah'tan ba§ka her §ey; ya «halkn aleminden veya ccemn> alernin
dendir. «Halkn (yaratma) alerninden olan -ki «halk» takdir etme
den ibarettir.- cisim veya cismani olan her §eyin ozel muayyen bir 
mikdan vard1r, «Halk)) alemindendir. Hacmi ve mikdfm olmayan her 
§ey ise, ruhlar ve «emrn alernindendir. Bu cumle, Cenab-1 Allah'm 
«halk» aleminden olan her yildlZl ve feleki varhklan, «emrn alemin
den olan meleklerden bir melek ile tahsis ettigine delalet etmektedir. 
Sahih hadisler, bu rnanaya uygun du§mektedir. Haberde §6yle rivayet 
edilrni§tir. Gune§ ve ay1 dogu§ ve bat111mda hare'ket ettiren Allah'm me
lekleri vard1r. Diger y1ldlzlar da boyledir. Sonra yine «0 gun Rabbmm 
Ar§'Im sekiz melek ta§Irn ayeti de An~'I korumakla gorevli sekiz me
legin bulunduguna i§aret etme-ktedir. Sonra, dikkatle bakt1g1mrzda 
cchalk>> alerninin Allah'm teshirinde, ccernrn aleminin ise tedbirinde ol
dugunu, Ruhanilerin Cismanileri istila etmelerinin Allah'm takdiri ile 
oldugunu gormekteyiz. Yuce Allah bu manay1 ifade i~in <<Bilesiniz ki; 
yaratma ve emir O'na aittir.n buyurmw~tur. 

Sonra, cc.Alernlerin Rabbi olan Allah ne Yucedir.>> buyurulrnu§tur. 
<<Bereket>> kelimesinin iki ac;Iklamasi vard1r: 

Birincisi: Baka ve sebat. ikincisi : Ustun ve klymetli neticelerinin, 
eserlerinin fazlaca olmas1. Her iki mana da yalmzca Alla.!h'a yara§Ir. 
Bu kelirneyi, sehat ve baka manasma hamletsek, a..'nl sabit ve baki olan 
Allah'tlr. Qtinkti bizatihi vacib, alirn, zatlyla kairn, zatl, Slfatl, fiilleri Ve 
hukumlerinde masivasma ihtiyac1 olrnayan varllk O'dur. 0, hacetlerin 
bittigi nokta, her §eyde masivasmdan gani oland1r. «Bereketn i; ustiin 
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ve k1ymetli eserlerinin <;oklugu manasma aldigimiz takdirde; bu ol<;ii
ye uyan her §eyin Allah'tan oldugu rnuhakkaktlr. Zira mevcud olan 
bir ~ey, varhg1, ootmdan ve zaruridir veya varhg1 da yoklugu da du§i.i
niilebilen, zaruri olmayan (mi.lmkun) d1r Varhg1 zaruri (vacib) clan 
ancak Allah'tlr. O'ndan ba.§ka her varhk mumkiindur. Miimkun olan 
her§ey, ancak lizatihi vacib olan (varllg1 zaruri olan) tarafmdan va~e
dilebilir. Her hay1r O'ndand1r. Butun kemaller, O'nun varhgmdan ve 
lutfundan kaynaklanmaktadir. Her haytr; ancak O'ndan, her ihsan; 
anca;k O'nun feyzindendir, her rahmet; ancak O'ndan gelmektedir. 
ccHalk» ve ccemr» ancak O'ndan olduguna gore; ((Alemlerin Rabbi ofan 
AllaJh ne yucedir!» eumlesiyle ifadesini bulan ovguye ancak O'nun ki:b
riyasi sonsuz lutfu, comertligi ve rahmeti Iay1k olabilir. 

U<;iincu Mesele: Gune§, ay ve y1ld1zlarm O'nun emrine boyun eg
mi§ olmas1 bir ka<; manayt akla getirmektedir: 1 -- Biz bu kitabta 
cisimlerin birbirine benzer oldugunu isbat ettik. Binaenaleyh, gune§in 
bu nuru, muazzam I§Igi, ulvi ve sufli alemde goriilen boyun egdirme, 
etkileme ve icraatl ile digerlerinden aynlmas1; mutlaka Kahir, Mu
kaddir ve Alim olan Allah'm bu cismi, bu s1fat ve hallerle tahsis etmi§ 
olma"ml gerektirir. Yild1z, gezegen gibi lher cisim; o ozellik ve kuvveleri, 
Hakim-i Rahim'den kabul etme konusunda bir kOle ve kukla gibidir
ler. 2 - Gune§, ay ve yildizlardan her birinin batldan doguya dogru 
ag1r, hususi bir seyirleri yanmda buyiik felegin hareketi sebebiyle bir 
ba§ka ve daha h1zh bir seyirleri vardir. Cenab-1 Allah buyiik felege, 
digerlerine etki eden bir kuvvet vermi§tir. Bu felek bu kuvvetle diger 
feleklere hakim olur. Onlan zorla dogudan bat1ya dogru hareket ettir
meye kadir olur. Feleklerin cirimleri, yildizlar bu zor ve kahrm, cebrin 
kolesi_, kuklas1 gibidirler. Ayetin .lafzl buna i§aret etmektedir. Zira 
Allah Teala, <<Sonra Anfa hilkmetti.)> buyurarak Ar§'I zikrettikten son
ra pe§inden §U iki hukmu getiriyor : a) ccGeceyi giinduze buriiyilp ort
mekn kayd1. gece ve giinduziin ancak Ar§'m hareketiyle meydana gel
digine dikakti <;ekmek ic;indir. b) Ar§'tan ibaret olan biiyuk felegin, 
diger felekler ve JlldJzlarm tabiatlarmm hilatma dogudan batlya dog
ru hareket ettigine, Allah'm Ar§'a gli<;lii bir kuvvet koyduguna, onun 
bu kuvvetle butun felek ve Yildizlan dize getirip tabiatlanmn geregi 
hilatma onlan hareket ettirmeye gii<; yetirdigine dikkat <;ekmek i<;in 
de ((Gune§, ay ve y1ldizlan emrinr boyun egmi§ durumda yaratan)) 
buyurma.ktad1r. Butiln bunlar akli bahisler olup Kur'an'm lafizla
nyla i§llret edilmektedir. c) Bu alemdeki cic;imler ii<; klSlffidlr: Mer
keze dogru hareket edenler, bunlar a~r cisimlerdir. Merkezden di§an 
doj?:ru hareket edenler, bunlar hafif ol:mlardir. Merkezde hareket eden
ler, bunlar felek-J1ldiz cisimlerdir. Bunlar merkezin etrafmda doner-
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ler. i§te, felek ve y1ldizlarm yer merkezinin etrafmda doniip oraya 
dogru veya oradan di§anya dogru olmamas1, ancak Allah'm teshir ve 
tedbiri ile olur. Oyle ki Allah Teala, bu cisimlerden her birine muayyen 
bir s1fat ve kuvvet vermi§tir. Bunun i~indir ki, «Gi.ine§, ay ve yildizlar 
emrine boyun egmi§lerdir.>> buyurmaktad1r. d) Sabit ylld1zlar, her otuz 
alti bin senede bir devir yaparak hareket ederler. Bu hareket son de
rece yava§ olur. Burada bir incelik goze ~rpmaktad1r ki, her bir sabit 
y1ldlz merkeze, Ar§'a yakm oldugu ol~iide hareketi daha h1zh, kutba 
ya:km oldugu Ol~iide de yava§ olur. Oglak burcu gibi kutba en yakm 
olan ylld1zlar - halk bu y1ld1za kutup y1ldiZ1 der- son derece kii~iik 
daireler i~inde donerler. i§te bu y1ldiz, o son derece kii~iik da.ireyi 36.000 
senelik bir zamanda tamamlar. ~imdi dii§iinelim. Bu ylld1z, kainatta 
e§ine rastlanmayacak bir agtrhkta hareket etmekte, en biiyiik felek ise 
kainatm en htzh hareketini yapmaktadir. Bu iki nakta amsmda, sonsuz 
dereceler vard1r. Her bir y1ld1z, gezegen, bur~ vs. nin kendine 6zgii bir 
hareketi vardtr. Keza her bir ytldizm muayyen bir ekseni vard1r. En 
h1zh olan merkezdedir. Bir ytld1zm ekseni bu merkeze yakm oldugu 
ol~iide h1zh olur. Sonra Hak Siibhanehu bu hareketlerin tiimiinii muh
telif derece, farkh mertebelerde yaprni§tlr ki bu kainatta bir ~ok fay
dalar, maslahatlar hastl olsun. Nitekim «Ba kara)) suresinin ba§larmda, 
«Sonra goge yoneldi ve onlan yedi sema yaptlll buyurmaktad1r. Yani 
onlan, bu alemin yararlanna uygun bi~imde yapti, demektir. «0, her 
§eyi bilir.ll Yani, biitiin ma'lumat1 bilen O'dur. Bu alemde uygun olanm 
meydana gelebilmesi i\!in onlan nas1l tertrb etmek, yapmak gerektigini 
bilir. Bu da Allah'm; bu ytld1z ve felekleri ~ok garib bir nevi teshiridir 
ve 1<giine§, ay ve yildizlan emrine boyun egdirmi§tirll ayetinin kapsa
mma girer. ~imdi bir ahmak cahil ~1k1p AHah'm kita:bm1 tefsir ederken 
astronomiye fazla gir<ligimizi soyJeyebilir. Bunun goriilmemi§ bir §ey 
oldugunu, iddia edebUir. Bu zavalhya denilir ki: Sen, Allah'm kitabm1 
ha!kk1yla incelesen bu soziin yanh§ oldugunu goriirsiin. Bunu birka~ 
tarzda izah edelim : 1) Cenab-1 Allah Kitab-1 Miibin'ini: yer ve goklerin 
halleri, gecenin gi).ndiizii ta'kib etmesi, aydmhk ve karanllgm olu§umu, 
giine§, ay ve ytldizlarm durumlan ve bunlarm kendi ilim, kudret ve 
hikmetine delil OlU§Unu bildiren ayetlerle doldurmU§tUr. Bu durumlan 
bir ~ok surede zikretmekte, defalarca tekrar etmektedir. Eger bunl~ar
dan bahsetmek, bunlan incelemek, dii§iinmek caiz olmasayd1 Allah, 
Kur'an'm1 onlarla doldurmazdi. 2) Yiice Allah «Onlar, iistlerindeki se
maya bakmazlar m1? Biz, onu nas1l yaprnl§ ve siis'lemi§iZ.ll buyurarak, 
bizi bu konuda dii§iinrne ve incelemeye te§vik ediyor. Felekiyat ilmi 
bunlann herbirisinin nasll yaratlld1gm1 incelemekten ba§ka ne i§ ya
par? 3) Allah Teala; «Yer ve goklerin yaratlli§I; insanlann yarnt1h-
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§mdan da biiyiiktiir. Fakat c;ogu insanlar bilmiyorlar.» buyurup semavi 
cisimlerdeki san'at giizelliklerinin, acaib yaratlll§larm insan bedenin
dekinden daha miikemmel oldugunu ~lkladlktan sonra, ((Kendi nefis
lerinize bakmaz miSmiz?» buyura:raLlt bizi kendimtzi incelemeye te§vik 
etmi§tir. Tabiidir ki daha yiice, daha san'atkarane olan ilahi san'at 
ve harikalan bilip incelemek daha evlad1r. 4) Allah Teala, yer ·ve gokle
rin yaratill§Im tefekkiir edenleri ovmekte, C<Onlar, yer ve gQiklerin ya
ratlh§l · hakkmda dii§iiniir, ya Rabbi, sen btmu bo§ yaratmadm, der
ler.» buyurmaktad1r. Eger bu yasak olsayd1 Allah, bOyle buyurmazd1. 

5) Bir kimse e§ine rastlanmayan incelikte, akli ve nakli ilimlerin 
derinliklerini kapsayan bir kitab yazarsa; bu kita·bm degerli oldugunu 
kabul . edenleri iki grupta toplayabiliriz : 

a) Kitabm ic;indeki san'at ve incelikleri, niikteleri ayn ayn, enine 
boyuna bilmeden bunun bOyle degerli ve k1ymetU olduguna kabaca 
inananlar. 

b) Bu kitabdaki biitiin incelikleri teker teker, biitiin tafsilatlyla 
bilenler. ~imdi, birinci guruptakilerin inanc1 en yiiksek kuvvet ve ke
mal derecesine varsa bile; ikincilerin inanc1 yine de onlannldnden da
ha guc;lii, miikemmel ve tam olur. Keza bir insan, bu kitaba vaklf ol
dugu olc;iide yazar~mn biiyiikliigiine inamr. 

Bu ac;Iklamalardan sonra diyoruz ki: Baz1 insanlar bu a.lemin 
C<SOnradan olma» olduguna, bOyle olan her§eyin de bir var edicisi (muh
disi) bulunduguna ina:~urlar. Dolaytslyla Allah'1 isbat edip inancm1 bir 
delile dayayanlardan olurlar. Baz1 insanlar da yukandakilere bu kainat1 
incelemeyi ekler. Boylece kendilerine, bu alemin her bir nev'inde iistiin 
hikmet ve garib s1rlar goriiniir. Bu gordiikleri miitevatir burhanlar, 
akla pe§pe§e gelen deliller hii:kmiine gec;er. Her an bir delilden dige
rine intikai ederler. Delillerin bOyle c;ok ve pe§pe§e olmasmm yakini 
takviye, §iipheyi de izale etmede biiyiik etkisi oldugu muhakkaktlr. 
Durum bOyle olduguna gore, cenab-1 Allah'm bu kitab1 faydalar.ve sir
lar i~in indirmi§ oldugu ~1kt1r. (Fahreddin Razi, Mefatih el-Gayb, 
XIV, 128 - 130). . 

Tefsir, C. VI F. 188 
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57 - O'dur ki rahmetinin oniinde riizgan mujdeci 
olarak gonderic Nihayet bunlar, ag1r yiiklu bulutlan yiik
lendiginde Biz onu olii bir metnlekete gonderir, su indirir 
ve onunla her tur mahsulleri yeti~tiririz. i~te oluleri de boy
Ieee c;akannz. Ta ki, iyice du~uniip ibret alas1n1z. 

58 - iyi ve temiz memleketin bitkisi; Rabb1mn izniy
le 91kar. Kotu olandan ise; faydas1 90k az olandan ba~
kasi c;a1kmaz. Sukreden bir kavim i9in ayetleri i§te boyle 
yerli yerince a91klanz. 

Rahmet Miijdecisi Riizgarlar 

Allah Teala; goklerin ve yerin yaratlcisl oldugunu, yegane tasarruf 
sahibi, hakim, idare edici, emri altmda tutan oldugunu zikredip; dile
digine giic; yetirici oldugu i~in kendisine duaya kullanm iqad ettigin
de Zatmm nz1k verici olduguna, ktyamet giinii oliileri ancak kendi.si
nin geri dondiirecegine i§aretle §6yle buyuruyor : ''O'dur ki rahmetinin 
oniinden riizgan miijdeci olarak gonderir.» Rii~an yagmur yiiklii bu-
lutlarm oniinden yayrnl§ olarak gonderir. Ayetteki ( r~ ) kelime
sini ( (_;.; ) olarak da okuyanlar vard1r. Nitekim ba§ka bir ayette 
:§oyle buyurmaktadir : «Riizgan miijdeciler olarak gondermesi onun 
ayetlerindendir.» (Rum, 46). 

Allah Teala: «Rahmetinin (yagmurun) oniinden ... » buyuruyor ki; 
ba:§ka ayetlerde §6yle buyurmaktad1r: ~<insanlar iimitlerini kestikten 
sonra yagmuru indirmekte ve raJhmeti yaymakta olan O'dur. Oviilme
ye Iay1k olan dost O'dur.» (~ura, 28), ''Allah'm rahmetinin belirtilerine 
bir baksana. Topragt oldiikten sonra nas1l diriltiyor? i§te 0, biitiin olii
leri de muhakkak diriltecek. 0, her §eye Kadir'dir.» (Rum, 50). 

~<Nihayet bunlar, (riizgar) ag1r yiiklii (ic;inde bulunan suyun c;ok
lugundan ag1r, yere yakla§mi§ ve siyah) bulutlan yiiklendiginde, Biz 
onu olii (kura:k, bitki bulunmayan) bir memlekete gonderir, su .indiri
riz.» Allah Teala ha~ka bir ayette : <<Olu toprak, onlar ic;in bir delildir. 
Biz onu dirilttik ... » (Yasin, 33) buyururken, burada da: «Ve onunla 
her tiir mahsuller yeti§tiririz. i§te Oliileri de ooylece <;!Ikannz.» buyu
ruyor. Nastl Oliimiinden sonra ~u yeryiizunii diriltm.i}se.i{; aym ~ekilde 
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9iiriimii§ cesedleri de ~iiriidiikten sonra klyamet giinii tekrar diriltiriz, 
buyurmaktad1r. Allah TeaJa gokten su indirecek ve yeryiiziine kirk giin 
yagmur yagaca!k. Tanenin yeryiiziinde bittigi gibi cesedler kahirlerinde 
bitecekler. Bu anlam, Kur'an'da 90k olup Allah Tea!a oliimiinden sonra 
yeryiiziinii diriltmesini, k1yamete misal olarak vermi§tir. Bu sebepledir 
ki : «Ta ki, iyice dii§iiniip ibret alasm1z.» buyurmu§tur. Allah Teala : 
«iyi ve temiz memleketin bitkisi; Rabbmmizniyle ~Ikar.» buyuruyor ki 
iyi ve temiz yer; bitkisini siir'atlice ve giizel olarak ~1kanr. Nitekim 
b8.§ka bir ayette §Oyle 'buyurmaktadir : «Bupun iizerine Rabbi onu, 
giizel .bir ka:bul ile ·kar§Iladl. Onu, giizel bir bitki gibi biiyiittii.» (Al-i 
imran, 37). «Kotii olandan l.se; faydasi ~ok az olandan ba§kasi 9Ikmaz.n 
ayeti hakkmda Miica'hid ve ba§kalan; yosun ve benzeri §eyler, de·mi§
lerdir. Ali ibn Ebu Talha'nm, bu ayet hakkmda ibn Abbas'tan rivaye
tine gore; bu, Allah'm mii'min ve kafir ic;in vermi§ oldugu bir misaldir. 
Buhari der ki: Bize Muhammed . ibn el-A'la'nm ... Ebu Mfrsa (r.a.) dan 
rivayetine gore; Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurmU§tur : Allah'm be
nimle gonderdigi hidayet ve ilmin misali; ~ok yagmurun misalidir. 
(Allah'm benimle gonderdigi ilim ve hidayet bol yagmur gibidir.) 0 
yeryiiziine indiginde isabet ettigi yerlerden baziSI temizdir. Suyu kabul 
eder ve bol otlar, bitkiler ~1kanr. Bir k1smi da va.rdlr ki; lkurak olup 
suyu tutar. Allah onunla insanlan menfaatlandmr. i~erler, sularlar ve 
ziraat yaparlar. Yeryiiziinde bir ba§ka yer daha vard1r ki; 9ukur olup 

· su tutmaz. Bitki de bitirmez. i§te bu; Allah'm dininde bilgin olan ve 
Allah'm gonderdigi ile ogrenen ve ogreten ki§inin misalidir. Ba§Im kal
dmp bakmayan ve benimle gonderilen Allah'm hidayetini kabul etme
yenin misalidir. Hadisi, MUslim ve Nesei muhtelif kanallardan olmak 
iizere, Ebu Usame Hammad ibn URame'den rivayet etzni§lerdir. 

iZAHI --

Riizgarlar 

Biliyoruz ki, bugiin ilim erbab1 riizgarlan 90k derin tedkikler so
nunda 9e§itli §~killerde taksim etmektedirler. Baz1 riizgarlar, ku§lar ve 
bilumftm denizciler i9in say1s1z faydalar te'min etmektedir. Biz bugiin
Kii riizgarla.rla ilgili taksimati, bah dillerinden oldugu gibi a:ktanyor 
ve Kur'an'm riizgarlan tavsif ederken kulland1g1 ifadelere dikkatleri 
r;ekmek istiyoruz. Zikrettigimiz ayetleri sadece bunlardan detayh ola
rak inceleyecegiz. Kur'an-1 Kerim, bize riizgarlar hakkmda §U bilgiyi 

. vermektedir : 
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«Denizde daglar gibi ainp giden gemiler de O'nun ilahi ayetle- · 
rfudendir.» (~lira, 32). 

«Sizi, karada ve denizde gezdiren O'dur . . Hatta . gemiye binip gtizel 
bir hava ile gittikleri zaman ferahlamrlar, §iddetli , rtizgar gelip her. 
taraftan dalgalar tistlerine hticum ettiginde bogula.cak'lanm zanheder
ler. Ve kerr:tA:l-i ihlas ile·: Eger bizi bundan kurtanrsan Sana §Uktir 
edenlerden oluruz, diye dua ederler.» (Yunus, 22). 
/ ccStileyman'm emrine de §iddetli rtizgan bagll k1ld1k. Bu rtizgar 

ontm emri ile mubare'k k1ld1g1m1z yere dogru eserek onu gottirtirdti. Biz, 
her '§eYi bilenleriz. » (Enbiya, 81) . · · · 

«O'nun sizi karamn bir taraf1 ile yerin dibine batlrmasmdan, yahut 
tizerinize §iddetli rtizgarla 'bela yagd1rmasmdan, nas1l emin oldunuz? 
0 zaman, kendiniz i~in hit; bir vekil ve muha.f1z bulamazsm1Z.>> (isra, 
68}. 
, «Sizi tekrar gemiye bindirip tistiinuze §iddetli bir f1rtma gonde

rerek ettiginiz nankorltik yiiztinden sizi bogmasmdan emin mi idiniz? 
Sonra sizi · Benim aza b1mdan kurtaracak ve saklayacaik birini bulamaz
S1mz.» (isra, 69). 

. «Ad ise, -gayet §iddetli rtizga·r ile hela}{ edildi.)> · (Hakka, 6). 

«Onlara dtinyada zillet ve hakaret azabm1 tattlrmak i~in ugursuz 
g-qnlerde tizerlerine §iddetli bir ruzgar gonderdik. Ahiret azab1, elbette 
daha fazla zelil ve hakir edicidir. Onlara yard1m da olunmaz.>> (Fus
silet, 16). 

<~Bu cezfl.YI girenlere ve sonradan gelip i§itenlere ibre·t verici, ceza 
ve ta:kvaya ererilere de bir ogut yaptlk.» (Bakara, 66). 

Bazan kas1rgalar btiytik sarsmt1lara sebep olur. Araplann da tam-
. d1g1 ve Akdenizin dogusunda zaman zaman §ahid olunan kru~nrgalann 
bal1k yagd1rd1g1 soylenir ise de; bunun mahiyeti §Undan ibarettir. Ka
Sirga, btiytik firtmalarla denizleri cO§'turarak yiikselttigi bahklan, ba§
ka noktalara gottirmektedir. 50 m. t;apmda ve 300 m. ytiksekligine ul~
tlgi variddir. Hava kiitlelerinin belli ba§ll adlar altmda zikredildigi bi
linmektedir. Kur'an-1 Kerim, degi§ik ayetlerde bu hava kiitlelerinin du-

. rumu hakkmda da baz1 bilgiler aktarmaktad1r : 
ccRtizgarlan rahmetinin ontinde mtijdeci olarak gonderen O'dur. 

0 rtizgarlar, yiiklti ve ag1r bulutl.an kald1rd1klarmda olti olan yere sevk 
ederiz. Ve onlardan su indiririz. 0 su ile yerden her ttirlti meyveler ~1-
kannz. Bunun gibi oltileri de mezarlardan bOyle t;Ikaracagtz. Olur ki; 
dii§tintip ibret allrsm1z.» (A'rM, 57). 

<<Eger Biz, bir rtizgar gonderir de onunl•a sararm1§ gortirlerse, mu
hakkak ardmdan Allah'I ve nimetlerini inkara koyulurlar.» (Rfun, 51). 
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«0, Allah'ttr ki, riizgarlan g6nderir de onunla bulutlan sevk eder. :. 
GOkte onlan diledigi gibi yayar, onu par~a par~a da kllar. Nihayet on- . 
lann arasmdan yagmurun ~tktlgmt g6riirsun. 0 yagmuru, kullanndan 
diledigine nasib eder de onlar da sevinirler. Ve birbirlerine mujdeler
ler.» (Rum, 48). · 

«Yahut onda kat kat karanhk, gok g\irillt\iieri, §~ekler bulunan 
§iddetli yagmur gibidir ki, ytldmmla olmekten korkarak parmaklanm 
kulaklarma tlkarlar. Allah kafirleri ~ep~evre ku§atandtr.» ('I~akara, 
19). 

«Sizden biriniz ister mi ki, kendisinin hurma ve uziim bah~esi ol
sun, altmdan trmaklar aksm. Onda her ~e§it meyveler 'bulunsun. 0 da 
ihtiyar olup ku~Uk ve zaytf ~ocuklan olstin. 0 bah~eye de sam ruzgan 
(i~inde ate§ bulunan bir bora) isabet edip yaksm. iyice d~unesiniz 
diye Allah size ayetlerini bOyle beyan eder.JJ (Bakara, 266) . 

. Bazt ruzgarlar bol yagmur getirdigi gibi baziSI da kuru ve soguk 
olur. Bazt ruzgarlarla birlikte bulut, ftrtma, §im§ek ve .ylldmm da iner. 
Bazan deniz le oylesine dalgalar meydana gelir ki, y\iksek duvarlan 
bile ~ar. Kastrga, ~ogu kerre kUl rengi bulutlarm yerytiz\in\in uzerine 
ytgllmast §eklinde ortaya ~tkar. Kastrgayla birli'kte bir elektrik bo§al
mast olur. Areplar buy\ik kastrga.lara §ahid olmu§ degildiler. Sadece 
kum ftrtmalanm bilmekteydiler. Ama Mtstr'da ve deniz sahili olan 
memleketlerde buyuk ftrtmalann yangmlara ve ytktmlara sebep ol
dugu bilinmektedir. Kur:an-1 Kerim bizi, gordugumuz olaylann ate
sine ve derinligine goturmekte ve ilmi geli§melere gore degi§ik bilgiler 
sunmaktadtr. ' 

R\izgar, hareket halinde bulunan hava demektir. Havayt harekete 
sevkeden sebep ise atmosferdeki 1basmcm azalmast veya yiikselmesi
dir. Atmasferdeki hava tabakalan; y\iksek basm~ alarundan al~ak ba
sm~ alantna dogru harekete ge~er. Ancak d\inyamtzm ekseni etrafm
da donmesi, dolayiStyla ~evresini saran atmosferin de aym §ekilde ha
reket etmesi riizgarlann da dunyamtzm hareketi esnasmda donup do
la§masma sebep olmakt!adtr. Mesela kuzey yanm kiiresinde saa.tm yel
kovant yon\inde donen riizgarlann, !bazan yUksek basm~ alamrun dt
§Ina atlldtgt da g6riilmektedir. Ruzgarlar tekrar yon degi§tirerek de
gi§ik a1anlarm olu§masma sebep olmaktadtrlar. §u halde Iiizgann es
mesi degi§ik b~m~ alanlanrun etkisi altmdaki harekettir. Basm~ alan
Ian; g\ine§ l§mlanmn, yeryuvarlagmm y\izeyine inen egimui degi§me
siyle degi§ir. l)\inyamtzm 1s1 derecesinin degi.§mesi de buradandtr. Gu
ne§ t§mlan dunyanlizm yuzeyine dikey olarak geldigi ~an ISI artar, 
egimi azaldtk~a lSI azahr. Nitekim kutuplarda, g\ine§ I§tnlan yiizeye 
paralel olarak indigi i~in ISI azalmt§ttr. Ancak ekvatora yakla§tlk~ g\i-

~ 
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ne§ I§mlarmm ISISI da artar. Ismm artmas1 neticesinde hava ·basmci da 
azad.acaktir. 

Tabii olarak en yiiksek ISI dereceleri (al~ak basm~) genelikle ek
vator ·oolgesindedir. Alc;ak ISI derecesi (yiiksek basm~), soguk ve i:>zel
likle ki§I sert g~en kara par~alannd~ ve kutuplann ~evresindedir. Riiz
garlar, izobar ad1 verilen ~it basit ~izgilenn etrafmda hareket ederek 
yiiksek basm~ mmtlkalanndan al~k basm~ rnmt1kalanna dogru h1zla 
ilerlerler. Burda genel kurallara tabi olurlar. Kuzey yanm kiirede riiz
garlar, e§itbasm~ alanlan hatti ·boyunca ilerleyerek al~ basm~ alan
lanna dogru saparlar. BOylece yi:iksek basm~ alanlan sagda, al~ak ba
sm~ alanlan da solda kahr. Aym dutum giiney yanm kiirede farkh ce
reyan eder. Bu yiizden riizgarlann gene! bir dolamm hatti ~izdikleri bi
linmektedir. Buna .gore ekvator ¢zgisi c;evresinde alc;ak .basmc; alaru 
yer ahr. Bu mmt1ka normal olara'k e.lcvator ~izgisinin biraz kuzey ~iz
gisinin di§mda kalir. Giine§in durumuna bagh olamk kuzey ve giineye 
dogru hareket ettigi goriiliir. Bu mmbkanm otesinde kuzeyde ve gii
neyde iki yii~ek basm~ alam bulunmakta<hr. Bu alanlar 15 ile 30 ku
zey ve giiney enlemleri arasmda kalir. Okyanuslann iizerinde bu iki 
enlem daha belirgindir. Giiney yanm kiirede kara p~alan ku~y ya
nm 'kiiredeki kara pa~alanna nisbetle daha azdlr. Bu iki yiiksekbasmc; 
alanmdaki riizgarlar, ~evresindeki alc;ak basm~ alanlanna dogru hare
ket ederler. Ancak al~k basmc; alanlanna dogru hareket ederken ek
vator ~izgisi yakmmda batiya dogru yonelirler ve ikuzey yanm kiire
deki kuzeydogu riizgarlanm meydana getirirler. Giiney yanm kiirede 
ise giineydogu riizgarlanm meydana getirirler. Biz buna ticaret riiz-
garlan ad1m veririz. _ 

Kutuplara dogru hareket eden riizgarlar, dogu yoniine dogru sa
parak kuzey yanm 'kiirede giineybati riizgarlanm olU§tururlar. Giiney 
yanm kiirede ise kuzeybati riizgarlarim olu§tururlar ki, bu riizgarlarm 
h1z1 §iddetlidir. Bu riizgarlarm estigi s1ralarda hava basmc1, c;ok dii§er 
ve zaman zaman mahalli f1rtmalar halinde atmos.ferde sa.rsmtllar 
meydana getirir. Bu s1ra halinde olan ini§ler garbi riizgarlarmm estigi 
a:lanlarda umtlmi bir §ekilde dag1tihr. 

Kutup mmt1kalan ise §ark riizgarlarmm garp riizgarlarmm .bu
lundugu alana dogru bir yiiksek basmc; ba.taryasi durumundadtr. Go
riiliiyor ki, ticari olan riizgarlar umtlmiyetle dogudan esen riizgar
lardtr. Okyanuslarm iizerinde bir hayli §iddetle eserler ve bu riizgarlar 
Okyanuslara ula§an giine§ I§Inlanmn ve enerjisinin dagihmmda onemli 
ibir rol oynarlar. Okyanuslarda dogu riizgarlan zaman zaman mil
yonlarca insa:ru korkutan ve gemileri tehdid eden .bir riizgar tiiriidiir. 
Kara paJ1!alarm i~ kiSimlannda ise dogu riizgarlan daglarla engel-
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lenip i(_t ~ISimlara kadar inemedigi i9in, Bliytik Saihra ve Arap c;Olunde 
c;ok kurudurlar. Bat1 ruzgarlan da sa•bit degildir. Gerek yonleri, ge
rekse hlzlan mahalli havaya gore degi§ir. Bazan guney bazan gtiney 
bati, bazan da bat1 rlizgarlan haline gel1r. Atlas Okyanusunda bu bat1 
rlizgarlan, <ienizin ISman SUlanni batl avrupa klyilanna gOtfirUr ve 
80 derece kuzey enf~mine kadar ula§tmr. <Bu riizgarlar Ya-gmur yliktii
durler. Qlinkli havanm sogumas1 ve ISI derecesinin dli§mesi bu rlizgar-

, larm ta§Idigi su buharlanmn yogunla§Ip bulut haline gelmesine sebep 
olmruktadir. 

Bat1 ruzgarlan, gune§in durumuna bagll olarak kuzey ve guneye 
dogru yon degi§tirirler. KI§m orta akdeniz bOlgesinde ve Munr'da :bir 
hayli yag1§ meydana getirir. Hint Okyanusunda ve Umman denizinde 
ise yaz aylarmda ve mevsimlik rlizgarlar meydana gelir. 30 derece gli
ney ve kuzey hatlarmm ISl derecesi ylikselir, 60 derece kuzey ve gtiney 
enlemleri 9evresinde ise, batl rlizgarlan giineyden esen dogu ruzgar
lanyla hirle§erek bol yagmurlarm ve. musonlarm olu§mas1~a sebep olur. 
Kutup oolgesinde ise hava sogudugu ic;in bulutlar meydana gelmez, , 
ancak ·buz daglan veya (_toller meydana gelir. Gorlilliyor ki ruzgarlann 
dagi11nu veya hareketi, yerylizlinde yagmurun yagmasma ve bitki or
tlistintin olu§masma buyuk etki etmektedir. A vrupa ve orta akdeniz 
havzalan gibi 1hman iklim oolgelerinde erilem dti§iikltikleri a(hyla 
tammla(hgirmZ rlizgarlardan dolaJI hava degi§ik olur. Enlem dli§tik
lligu, :bir hava par\!asmdan ibarettir ki o bOllimde atmosfer basmc1 
bliyii:k 9apta azahr ve merkezde ha.smcm miktan 50 niilibara ul~Ir. 
Bu dli§me meydana geldikten soma nadir hallerde oldugu yerde kallr, · 
c;ogu zaman batldan doguya dogru (kuzey yanm kliresinde) hareket 
eder, atmosfer tabakasmda bliylik degi§iklikler meydana gelir. Du~e
nin geni§ligi ise degi§iklik arzeder. Bazan 3000 km.lik bir ~apa ula§tigl 
gibi bazan 300 km.l'ik bir c;apa ula§Ir. Basmc; bazan 930 milibara, 'ba:zan 
da 1000 milibara ula§Ir. Normal olarak dli§li§ derecesi 1 km. ic;in 5 mi
!ibatx:hr. Bazan 1 km. -i9in 15 milibara kadar dii§li§lin fazlal~tigl gorli
!lir. Bu dli§ii§'iin etkileri, zaman zaman Baltlk .denizinden orta Akde
nizin kuzeyine kadar uzamr ve bu alanlarda rtizgarlar saat yelkovam
mn tersi y6niinden hareket ederler. 

Kl§ aylannda hava basmcmm dli§mesi : Bilindigi gi·bi orta doguda 
kl§ aylarmda esen s1cak rtizgarlar, glineye veya giiney-batlya dogru 
yon degi§tirirler. Qollerin i~ k1smmdan gelen s1cak hava, orta doguda 
yeterli miktarda su buharm1 ta§Imaz. Nitekim Ad kavminin helak olu
§unu anlatan aJE:t-i kerime'de SOZU edilen «Sarsarl> yeti ooyle bir yel 
olsa gerektir : <<Ad ise gayet §iddetli bir rtizgar ile helak edildi. Allah o 
ruzgar1 yedi gece sekiz gun miitemMiyen onlarm iizerine musanat etti. 
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Gorseydin o kavmi kokiinden soktiHip hurma ag~lan gibi dii§mii§ 
ve helak olmu§lardl.>l (Hakka, 6-7). 

Akdeniz uzerinde daha pek <;ok basin<; alanlan vard1r ki, bunlardan 
birisi Ktbns uzerindeki al\!ak basin\! alamd1r. Bu al<;ak basin~ alammn 

. olu§masina belli ba§h sebep Kii<;Uk Asya ve Balkanlardan esen soguk 
riizgarlard.Ir. Rtizgarlarin muhtelif yonlere gore hareket ettirili§ine goz 
abld1g1 zaman, Yuce Yaratlcinm kudret ve hakimiyet sahas1m mti§8.
hede etmi§ oluruz. Ger<;ek odur ki, ruzgarlann hareketi muhkem bir 
niZJama •baghd1r. Meteorolojik incelemeler bu nizaffil bize gO.stennekte
dir. Sozunu ettigimiz al<;ak basmc; alanlarmm yam s1ra :bir de yiiksek 
basin«; alanlan varchr.· Yuksek basin«; alanlan umumiyetle ii~ aria bol
geye aynhr. Bunlardan birincisi mevsimlik yukselmedir ki, Sibirya'da 
kl§ aylannda meydana gelir. Burada basmc; 1050 milibara kadar yiik
selir ve bahar ortalanna kadar devam eder. Qo'k kerre bu yiik.s~k ba
Sin«; alamndan kalkan ruzg~rlar kl§ aylannda A vrupa'ya etki ederler · 
ve 1s1 derecesini s1fmn altinda -25 dereceye kadar dii§iirebilirler. Kii
c;uk Asya ile Balkanlar da bu yiiksek ·basmc; alamnin te'siri altinda :ka
hrlar. Bazan da ytikselmeler nisbi olur, duzensiz. olarak inip ~1kar. Yiik-

". sek basin\! alanlannda enine gorulen ytikselmeler, k1sa bir sure i<;in 
meydana .gel'ir. · Sonra kaybolup gider. Kl§ mevsiminde M1s1r'In iizerin
deki yti·ksek basin<; ·alanlan bunun ornegidir. Ekvatot' ruzgarlarina veya 
firtinalanna gelince; bunlar, ekvator c;i~isi yatk:Inlannda lSinan Okya
nuslarda meydana gelirler. Bati riizgarlanmn meydana gedigt al<;aik 
baSin\! alanlarinin tersine · genellikle dogudan babya dog-J;u hareket 
ederler. Bu ruzgarlann estigi en unJu sahalar Bati Hint adalan, Mek
si:ka Korfezi, Umman ve <;in denizi, Filipinler, Japon adalar~, Hint Ok
yanusu, Madagaskar adalanmn dogusu, Buyuk Okyanus ve Avustral
ya'mn dogu kesimleridir. Bu ruzgarlara <;in ve Japonya'da Tayfun ad1 
verilir. Kur'an-1 Kerim'de tayfunlann niteli:kleri §oylece anlatilmak
tadu: «Yahut derin bir denizde karanhklar gibidir ki, onu dalga iizer
lerine dalga ve daha iisti.ine de bulut kaplar. Bunlar birbiri uzerine YI· 
~lffil§ karanh:klard1r. 0 kadar ki elini uzat.sa onu bile goremez. AUarun 
kendisine nur vermedigi kimseye b'ir l§lk yoktur.» (Nur, 40). 

Di:kkat edilirse ekvator, bolgelerindeki firtinalann estigi alanlar, 
Okyanuslarin bab tarafinda bulunma:ktad1r, dogu tamfinda degil. De
nizlerin uzerinde ge\!en bu tayfunlar kara kesimlerinin i\!ine dogru 
gittikc;e azahr ve kaybolur. Tayfunlarin geni§ligi bamn 80 km. li:k ba
zan da 500 km. lil:k alana ula§lr. Bu firtinalar c;ok yagmur yiikludiirler. 
Bazan bir kac; saat ic;erisinde ytizlerce milimetrelik yag1§ b1raklrlar. 
Yogunla~ma sonucu ortaya c;1kan 1s1, flrtinalann .giicu uze:rinde biiyiik 
te'sir icra eder. Yan gap1 normal olarak ya.nm kilometreyi bulmayan 
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hacmi kii~iik fakat yikicih:kta son derece gii9lii olan hir diger firtina 
tiirii de atmosfer basincinm ljiddeti dii§iip 9evrede riizgar hiZinin art
masl neticesinde olu~maktad1r. Bazan riizgarm h1z1 saatte 500 km.ye 
kadar ula§Ir. Bu firtinalann estigi alanlar, Amerika'da Mississipi neh
rinin vadisidir. Bu firtma:lar, oniine gelen her ~eyi devirir, yakar, ytkar. · 
Baz1 deniz f1rtmalan da k1y1ya yakla~Inca mahalli -tufan halinde 9ev
reyi suya bogar. Ozellikle al9ak alanlarda su yiikselmelerine sebep olur. 
Mesela yaz aylannda Bengal korfezinde b()yle firtinala.ra rastlamr. 

Hava kiire yerin 9ekimine baglld1r. Bu ;yiizden biitiin ag1rh~ i1e 
yeryiiziine yiiklenir. Atmosferin herhangi bir yerdeki agirhgina, atrrws
fer basinci denir. 0° (derece) s1cakhkta ve deniz kenannda 760 mm. 
yiiksekligindeki civa siitununun agirhgina e~it olan atmosfer basinci 
normal saythr. Bundan daha az basinca al9ak, daha 9ok olana yiiksek 
basm~ denir. Bazan atmosfer basinci C.G.S: sistemine uyalarak milibar 
denilen bir birim ile ifade edillr. Milimetre ile gosterilen .basinci, mili
bara 9evirmek i9in onu 4/ 3 le, buna kafliihk milibari milimetreye 9e
virmek i9in 3/4 ile 9arpmak laz1mdir. Normal say1Ian 760 milimetrelik 
basin\! bu hesaba gore 1013,4 milibarhk basmca e§ittir. Atmosfer ba
SinCI, yeryiiziinden yii:kseldi'k9e dii§er. Qiin:kii yukanya 9lk1ldik~a, ha
vakiirenin kalinllgi ve yogunlugu azahr. Bu azalma, atmosferin alt ki
simlarinda daha 9abuk (2000 metreye kadar her 11 metrede 1 mili
metre), yiikseklerde daha yava§ olur. (2000- 5000 metre aras1nda or
talama her 16 metrede 1 milimetre). Yiikselti ile basin\! arasindaki ba
gmtidan faydalanarak barometrelerde yiikselti de ol9iilebilir. Atmosfe
rin basinci, havanm sicakhgina da baghd1r. Qiinkii ISinan hava geni§ler 
ve yogunlugu azahr. Soguyan hav ise siki§Ir ve ag1rla~1r. Bu yiizden 
diinya iizerinde basincin dagili~I, sicakhgm dagili§Ina geni§ 619iide 
baghd1r. 

Atmosfer basmcinin normal basin9tan az oldugu yerlere al9ak ba
Sin\! alam veya siklon denir. BasinCin normalden fazla oldugu yerler 
de yli'ksek baSin9 alanlanm veya antisiklonlan meydana getirirler. 
Diinya iizerinde, boyle muhtelif degerdeki basinc;lann nas1l dagildik
lanm •gostermek ic;in isobar haritalan yapiliDI§br. isobarlar, atmosfer 
basinci e~it olan noktalann birle§mesiyle meydana gelirler. Yeryiiziin
de basmc; dagih§Inda Sicakhk biiyiik rol oynar. Qok ISinan yerler alc;ak 
basmc; (siklon), az ISinan yerler yiiksek basinc; (antisiklon) alan1 ha
line gec;erler. Basinc; daglh§Im ayrJ.ca karalar ve okyanuslar, karalarin 
ic;erisine denizlerin sokulup sokulmayi§I, steak ve soguk deniz akintllan 
da etkiler. 

Hava rukicidir ve biitiin gazlar gibi bir geni§leme kabiliyeti vard1r. 
Yeryiiziinde yan yana bulunan iki b6lgeden daha fazla ISinanl iizerin-
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deki hava s1cakhg1 artt1g1 i~in geni§ler, hafifleyerek yUkselir. Bu yiiz
den aradaki basm~ amhr. Yani burada bir siklon alaru meydana gelir. 
Buna kar§I, daha serin olan bOlgenin uzerindeki hava sogur ve s1k~1r; 
bOylece yogunlugu artar ve basmc; ylikselir. Yani buras1 da bir anti
siklon haJ.ine g~er. Tlpk1 kurulan bir zemberek gibi, geni§leme kuv
veti artan bu hava, kolll§U al~ak basln9 oolgesine dogru rukma.ya ba§
lar . . Buna biz ruzgar deriz. Rtizgann h1z1, iki bolge arasmdaki basm\! 
aynhgl ne kadar ~oksa 0 kadar §iddetlenir. iki bOlge arasmdaki basm\! 
aynhgl kalmaymca ruzgar da durur. 

Rtizgann h1z1, hava kutlesinin bir saniyede kac; metre ilerledigini 
soylemekle ifade edilir. H1z1 saniyede 3 metreden az olan ruzgarlar ha
fiftir, 5-7 metre arasmda olanlara orta, 9-11 metre arasmda olanlara 
kuvvetli ruzgar denir. 

Ri.izgann yUksek basmc; alanlarmdan (antisiklonlardan), al\!ak ba
sm~ alanlarma (sillUonlara) dogru estigini ogrenmi§tik. Eger di.inyamiZ 
ekseni etrafmda donmeseydi; ri.izgarlar, antisiklonlarla siklonlar ara
smda.ki en k1Sa yolu izleyecelclerdi. Fakat di.inyarun ekseni etrafmdalti 
bu hareketi, ruzgarlann dogrultusunda daima bir sapma meydana ge
tirir. 

Bu sapma, siklon ve antisiklon alanlarmda ve her iki yanmki.i.rede 
birbirine uymaz : Kuzey yanmki.irede, antisiklon alanlannda saat ib
resinin hareketine uygun bir §ekildedir. Halblllki gi.iney yanmkurede bu 
hareketln aksinedir. Siklon alanla.nna ·gelince, kuzeyde saat ibresi ha
reketinin aksi yoni.inde, gtiney yanmkurede ise bu harekete uygun bir 
§ekildedir. Halbuki gi.iney yanmki.irede bu hareketin a'ksinedir. Siklon 
alanlarma gelince, kuzeyde saat ibresi hareketinin alksi yoni.inde, gi.iney 
yanmki.irede ise bu ha.rekete uygun bir §ekildedir. Ekvatoral bOlgedeki 
ruzgarlard~ sapma goriilmez. Fakat enlem arttlk\!a Sa.pma da arta.r. 
B6ylece yi.iksek enlemlerde ri.izgarlar, isobarlara adeta paralel olarak 
eserler. Gene bu sapmadan dolaYI sNdon ve antisiklon alanlanndaki ha
va hareketleri de sarmal §ekildedir. (M. Cemaleddin el-Fendi, Allah 
ve'l-Kevn, 86- 96). 

:E 
t 
a 

a 

E 

s: 
k 

il€ 
sa 
Ac 
N1 
bu 
M· 
is I 
M1 
pe 
er· 
ile 
isl 



A'raf, 59-62) HAD1SLERLE KUR'AN.I KERiM TEFSIRi 3003 

59- Andolsun ki; Nfth'u kavmine gonderdik de: 
Ey kavmim, Allah'a kul1uk edin, sizin Ondan b~ka bir 
tannn1z yoktur. Dogrusu ben, sizin i~in biiyiik bir giiniin 
a:z8:b1ndan korkarrm, dedi. 

60 - Kavminden ileri gelenler de dedi ki _: Biz seni. 
apaQik bir saplkhk i<;inde goriiyoruz. 

61 -Dedi ki: Ey kavmim; bende bir sap1khk yoktur. 
Ben, ancak Alemlerin Rabb1ndan bir peygamberim. 

62 - Rabb1mm vahyettiklerini size bildiriyorum. Ve 
size ogut veriyorum. Ben, sizin bilmediginizi de Allah 
kat1ndan biliyorum. 

Hz. · Nuh'un Miicadelesi 

Allah Teala surenin ba§mda Adem (a.s.) in kiSSasim ve bununla 
ilgili huslislan ziikredip bitirdikten sonra, srras1yla peygamberlerin kls
salanm zikretmeye ba§hyor. Once Nuh (a.s.) u zikrediyor. Qunkii 
Adem (a.s.) den som:a yeryiizu balkl.na gt>nderilen ilk rasul odur. Hz. 
Nuh'un nesebi §Oyledir : Nuh ibn L~mek ibn Metu§la:h ibn Hanuh -ki 
bu samldi~na gore tdris (a.s.) olup kalemle yazanlann ilkidir- ibn 
Miird i 1bn Mehlil tbn Kanin ibn Yan~ ibn ~id ibn Adem (a.s.), ibn 
isha.k ve . bir~k neseb -~8.ml Nuh'un nesebini ooylece ·belirtmi§lerdir. 
Muhammed ibn isha.k §oyle der : Olduriilen peyga.ml:ler di§mda hi~bir 
peygamber kavminden·_Nuh'un gordugu eziyyeti gormemi§tir. Yezid 
er-Rakk~i ise; ~ok aglad1~ i~in ona Nfth ismi verilmi§tir, der. Adem 
ile Nuh (a.s.) un zamanlari arasmda on as1r (batm) olup hepsi de 
islam \i.zere idiler. · 

Abdullah ibn .&bb8.s ve tefsir alimler..nden ~~r~ogu §oyle derler : 
Putlara ilk tapmma §Oyle olmU§tur: Bir tak1m salih ki§iler olmii§ler, 
kavimleri bunlann 'kabirlerinin uzerine ma'bedler in§8. ederek onlan 
hatlrlamak i~in ma'bedlere resimlerini yapm1~lard1; Hareketlerinde ve 
ipadetlerinde onlara benzemek istiyorlardl. Uzun bir zaman ge~tigin
d.itbu resimleri heykeller bi~iminde yonttular. Zaman g~tik~e putlara 
tapmma.ya ha§ladllar. Onlara bu salih ki§ilerin isimlerini vermi§lerdi. 
Onlann isimleri Vudd, Suva', Yagus, Yauk, Nesr idi. Islahlan gii~le§-
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tiginde Allah Tea.la -harmd ve minnet O'nad1r- el~isi Nuh'u gonde
rip onlara tek ve ortag1 olmaks1zm AHah'a ibadet etmeyi emretti. -Hz. 
Nuh; §Oyle demi§ti : «Ey kavmim, AUah'a kulluk edin, sizin O'ndan 
ba'§ka bir tannmz yoktur. Dogrusu ( eger mli§rikler olarak Allah' a ka
VU§Ursamz) ben sizin i~in biiyiik ibir giiniin (k1yamet giiniiniin) aza
bmdan korkanm.» Kavminden ileri gelenler (efendileri, idarecileri ve 
biiyiikleri) de dedi ki: «Biz seni (babalanm1z1 iizerinde buldugumuz 
puUara ioodeti terketmeye ~ag1rmanda) apa~1k bir sap1kllk i~inde go
riiyoruz.» Giinahkarlann durumu i§te ooyledir. Onlar iyileri hep· sa
plklrkta goriirler. Nitekim Allah Teala ba.§ka ayetlerde §oyle buyur
maktadlr :- «Onlan gordiikleri vakit: Muhakkak bunlar sap1k,lard1r, 

. derlerdtn (Muttaffifill, 32), «0 kiifredenler inananlar i~in : Bu i§ hay1r 
olsayd1, onlar ·bunda bizi ge\!emezlerdi, dediler. Bununla dogru yola gir
mek arzusunda olmad1klan i~in, bu eski bir uydurm&hr, diyeceklerdir.>> 
(Ahkaf, 11). Buna benzer ayetler pek ~oktur. . 

«Dedi ki: Ey kavmim, bende bir sap1kllk yoktur. Ben; ancak alem
lerin ~bbmdan gelrni.§ bir peygamberim.>> Ben sap1trm§ degilim. Fakat 
ben, her §eyin Ra:bb1 ve maliki olan Allah tarafmdan gelmi§ bir el~i
yim. «Habb1rmn vahyettiklerini size bildiriyorum. Ve size ogiit veri
yorum. Ben, sizin bilmediginizi de Allah katmdan biliyorum.» Pey:gam
ber; ancak ·belig, fasih olarak Allah i~in nasihat eder. Allah'm yaratlk
lanndan hi~birisi, bu s1fatlannda onlara eri§emez. Miislim'in Sahih'in
deki bir ha.dise gore Allah Rasulii (s.a.) Arefe giinii ashabma -ki onlar, 
o giin olabildiklerince kalabahk idiler- §Qyle buyurmU§tu : Ey insan
lar; muhakkak size benden sorulacaktlr, ne diyeceksiniz? Onlar: Mu
ha.!kkak ki sen teblig ettin; vazifeni yerine getird.in ve nasihatta bu
lundun diye §ehadet edecegiz, dediler. Allah Rasulii pa.rmagm1 once 
goge kaldlnp, sonra onlara dogru ~evirdi ve: Allah'1m, §ahid ol, Al
lah'Im §18,hid ol, buyurdu. 

63 -. Sizi uyarmas1; sizin sakmman1z ve boylece rah
mete kavu~tq.rulman1z ic;in; aran1zdan bir adama, Rabbi
niz taraf1ndan bir haber geldi diye mi hayret ediyorsunuz? 
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64 - Bunun iizerine onu yalanladllar. Biz de onu ve 
gemide beraberinde olanlan kurtardlk. .Ayetlerimizi ya
lan sayanlan da suda bogduk <;unkii onlar, gen;ekten 
kor bit kavim idiler. 

Allah Teala Nuh'un kavmine §6yle dedigini haber veriyor: «Hayret 
mi ediyorsunuz? 0 0 o» Buna §a§maymlzo Allah'm lutfu, ihsam ve size 
alan merhametinden dolayJ; sizi sakmd1rmas1, sizin Allah'moazabmdan 
korkmamz ve O'na §irk ko§mamamz ic;in sizden bir adama vahy etmesi 
§a§llacak bir §ey degildiro «Boylece, belki rahmete kavU§turulursunuzo» 
Allah Teala : ((Bunun -uzerine onu yalanlad1laro» buyuruyor ki; onu ya
llUJ,lamaya ve ona kar§l gelmeye devam ettiler. Onunla birlikte anca:k 
~ok az1 iman ettio Nitekim Allah Teala, ba§ka bir yerde bunu belirt- · 
mi§tiro «Biz de onu ve gemide beraberinde olanlan kurtardik.» ayetin-
deki ( _: ..!ll.t.ll ) kelimesi, gemi anlammdadlro Ba§ka bir ayette bu keli
menin yerine, arapc;adaki gemi anlammda olan ( ~I ) kelimesi 
kullanllnn§tlr ki; o ayet §Oyledir : <cBiz onu da, gemi arkada§lanm da 
kurtardlko» (Ankebut, 15) cc.Ayetlerimizi yalan sayanlan da suda bog
duko» Allah Teala ba§ka bir ayette §6yle buyurmaktad1r: «Giinahla
nndan dolayJ bunlar suda boguldular, ate§e sokuldular ve Allah'dan 
ba§ka yardltnCl da bulamadllaro>> (Nuh, 25), ccQiinkii onlar (hakka kar§l) 
kor bir kavim idilero (Gormiiyorlar ve dogru yolu bulmuyorlardi.) » 

Allah Teala •bu kiSSada d'ii§manlanndan kendi dostlarmm, intika-
. mm1 ald1gm1, elc;isini ve inananlan kurtard1gm1, kafirlerden olan d'ii§
manlanm helak ettigini a~rklamaktad1ro Nitekim ba§ka bir ayette §oyle 
buyurur: <c~iipheSiz ki Biz; peygamberlerimize ve iman etmi§ olanla
raooo mutlaka yardlm ederiz. 0 giin zalimlere ma'zeretleri fayda vermezo 
La'net onlann, yurdun kottisii de onlarmdlro» (Gafir, 51- 52). Bu, Allah 
Teala'mn diinya ve ahirette kullanyla alakall kanunudur :. Giizel akibet . 
(sonuc;), zafer ve galibiyyet Allah'tan :korkanlanndiro Nitekim Nuh 
kavmini suda bogarak helak etmi§, Nuh ile inanan ashabm1 kurtar
rni§tlro Zeyd ibn Eslem'den rivayetle Malik §Oyle der: Ovalar ve daglar 
Nuh k~vmine dar gelmeye ba§lami§tlo Abdurrahman ibn Zeyd Ibn Es
lem de §6yle der: Allah Teala Yeryiizii onlarla dolduktan sonra Nuh 
kavmine azab etmi§tiro Yeryiiziinde sahibi ve mali'ki olmad1klar1 hic;bir 
yer kalmaml§tl. ibn Vehb, kendisine ibn Abbas'tan §Oyle nakledildigini 
'soyler : Nuh He birlikte gemide seksen ki§i kurtulduo Onlardan birisi 
de Ciirhiim olup onun dili arapc;a idi. Bu hadisleri ibn Ebu Ha tim ri
vayet etmi§tiro Son hadis ba~ka 'bir §ekliyle ibn Abbas'tan muttas1l ola
rak da rivayet edilml§tiro Allah ondan taZI olsuno 
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65 - Ad' a da karde§leri Hud'u gonderdik. Dedi ki : 
Ey kavmim; Allah'a ibadet edin. Sizin igin O'ndan ba§ka 
hie; bir ilah yoktur. Hala sak1nmaz misiniz? 

66 .- Kavminin ileri gelenlerinden kiifretmi§ olan
lar: Gergekten biz seni beyinsizlik iginde goriiyoruz ve 
dogrusu biz, seni yalancilardan san1yoruz, dediler. 

67 - Dedi ki: Ey kavmim; bende hi<; bir beyinsizlik 
yoktur. Yalruz ben, alemlerin Rabb1ndan gelmi§ bir pey-
gamberim. - , 

68 - Size Rabb1m1n vahyettiklerini bildiriyorum. Ve 
ben, sizin igin emin bir 6gutguyum. 

69 - Sizi uyarmas1 igin aran1zdan bir adama Rabbi
niz taraf1ndan bir haber geldi diye mi hayret ediyorsu
nuz? Du§unun ki; .0 sizi Nuh kavminden sonra halifeler 
yapt1. Y aratlh§ itibariyle onlardan fazla boy bos verdi.' 
Hem Allah;m nimetlerini hatirlayin ki; felaha erdirilesi
niz. 

Ad Kavmi ve Hud (a.s.) 

Allah Teala; nasll Nuh kavmine Nuh'u gt)ndermi§Sek, aym §ekilde 
Ad'a da karde§leri Hud'u gonderdik, buyuruyor. Muhammed tbn :i.shak 
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der ki: Onlar, Ad ibn irem ibn Avs ibn Sam ibn Nuh oguilandtr. Ben 
de derim ki : Bunlar, Allah'm zikretmi§ oldugu ilk Ad'd1r. (Ad el-Ula). 
Onlar, Ad ibn irem olup yeryiiztinde yiiksek daglarda yer tutmu§
lS:rdi. Allah Teala ba§ka bir ayette : «Gormez misin Rabbm nasll yapt1 
Ad'a? 0 stitunlara sahip irem'e. Ki o; §ehirlerde bir benzeri yaratll
mayandi.)) (Fecr, 6- 8) buyuruyor ki bu; onlarm gti9 ve kuvvetlerinin 
fa.zlaligmi gasterir. Nitekim ba§lka bir ~ayette §Oyle buyurulmaktadir : 
«Ad kavmine gelince; yerytiziinde haks1z yere btiytikltik taslanu§, biz
den daha kuvvetli kim var? demi§lerdi. Onlar, kendilerini yaratan Al
lah'm kendilerinden daha kuvvetli oldugunu gormuyorlar rmyd1? 0n
lar, ayetlerimi~i bHe bile inkar ediyorlardi.l> (Fussilet, 15). Onlarm ev
leri Yemen'de kum daglannda idi. Muhammed ibn ishak'm Muham
med ibn Abdullah ibn Ebu Said kanahyla Ebu Tufeyl .Amir ibn Vasi
le'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Ali ibn Ebu Talib'in Hadra
mut'tan bir adama §6yle dedigini i§ittim. Hadramut illkesirvieki falan 
falan yerde tizerinde misvak aga9lan, yaban kirazlan olan kirrmzi 
9amurla kan§Ik k1rmtz1 bir kum tepesi gordtin mti? Adam: Evet, ey 
mti'minlerin emiri. Allah'a yemin olsun ki; sen onu gormti§ birisi gibi 
niteliyorsun, deyince Hz. Ali : Hay1r, fakat o bana nakledildi, dedi. 
Hadramut'lu adam : 0 tepenin durumu nedir ey mti'minlerin emiri'? 
diye sordu. Hz. Ali : Hud (a.s.) un ka!bri oradad1r, dedi. Hadisi ibn 
Cerir ri~ayet etmi§tir. Bundan anla§Ildtgma gore; onlann yurtlar1 
Yemen'de idi. Hud (a.s.) orada defnedilmi§tlr. Neseb yontinden kav
minin e§rafmdandL Zira Allah Teala. peygamberleri, kabHelennin en 
tisttin ve §ereflilerinden gondermi§tir. Fakat onun kavminin yaratth§I 
nasll sert ise, kalbleri de aym §ekilde kat! idi. Hakk1 yalanlamada tim
metlerin en §iddetlisi idiler. Bu sebepledir ki Hud (a.s.) onlan tek ve 
ortag1 olmayan Allah'a ibadete, O'na itaate ve O'ndan korkmaya 9a
g1rrm§t1r. 

<<Kavminin ileri gelenlerinden (efendiler ve idarecilerden) ktifret
mi§ olanlar: Ger9ekten biz, seni (putlara tapmmay1 terketmeye, tek 
olan Allah'a ibadete yonelmeye 9ag1rmanda bir saptkhk ve) beyinsizlik 
i~inde gortiyoruz. Ve dogrusu biz, seni yahmcilardan samyoruz, dediler.» 
Nitekim Kurey§'in ileri gelenleri de, tek bir ilaha davete §a§mt§lar ve
§Oyle demi§lerdi : «'l'annlan bir tek tanr1 m1 k1ld1? Dogrusu, bu 90k 
tuhaf bir §eydir.l> (Sad, 5). 

«Dedi ki : Ey kavmim; bende hi9bir beyinsizlik yoktur. Yalmz ben, 
alem1erin Rabbmdan gelmi§ bir peygamberim.)) Ben, sizin sand1gm1Z 
gibi degilim. Bilakis ben, si7.e her §eyi yaratan_ Allah'tan hakk1 getir
dim. 0, her §eyin Rabbi ve malikidir.l> Size Rabb1rmn vahyettiklerini 
bildiriyorum. Ve ben, sizin i9in emin bir ogtit9tiyum. Bu s1fatlar - ki 
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belagat, ogiit~ii ve emin olma s1fatland1r- biitiin peygamberlerin sahib 
olduklan niteliklerdir. 

«Sizi uyarmas1 i~in; aramzdan bir adama Rabbm1z tarafmdan bir 
haJber geldi diye mi hayret ediyorsunuz?» Sizi Allah'm azab dolu giin
leriyle uyarmas1 i~in i~inizden size Allah'm bir peygamber gondermi§ 
olmasma §a§maym. Bilakis bundan dolaJI Allah'a hamdedin. «Dii§ii
niiniiz ki; o, sizi Nuh kavrninden sonra halifeler yaptl.» Allah'm size 
olan nimetini hatlrlaym : Nuh'a Zit gitmeleri ve onu yalanlamalan se
bebiyle onun duas1 iizerine Allah'm yeryiizii hallam helak buyurdugu 
Nuh ziirriyyetinden sonra sizi yaratmi§tlr. <<Yaratllt§ itibariyle onlar
dan daha fazla boy bos verdi.» S'izleri cinslerinize gore daha uzun boylu 
k1ld1. Mlah Teala Tallit 'kiSsasmda da §Oyle buyurmaktad1r: «O'na bil
gice de viicud~a da bir iistiinlii'k vermi§tir.» (Bakara, 247). «Hem AI
lah'm (size olan) nimetlerini hatlrlaJin ki felaha erdirilesiniz.» 
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70 - Dediler ki: Sen bize yalruz Allah'a kulluk et

memiz ve atalarrmizin tapmakta olduklanru birakmamiz 
ic;in mi geldin? $ayet sadiklardan isen; tehdid ettiklerini 

. getir bize. 
71 - Dedi ki: Ger~ekten iizerinize Rabbiruz•dan bir 

azab, bir gazab hak oldu. Allah onlara, ~endinizin ve ata
larmizm taktig1 _bir tak1m adlar hakkinda hic;bir huccet 
indirmemi~ken benimle miicadele mi ediyorsunuz? Bek
leyin oyleyse, ~iiphesiz ben . de sizinle beraber bekleyen
lerdenim. 

72 - . Biz bunun iizerine, rahmetimizle onu ve bera
berinde bulunanlan kurtardik. Ayetlerimizi yalan say1p 
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iman etmemi!? olanlann kokiinii kestik. Onlar zaten mii'-
minler degillerdi. · 

Allah Teala; onlarm Hue. (a.s.) a kar§I azgmllklanm, sapikhkla
nm, inadlanm ve inkarlanm haJber vererek §oyle buyuruyor : «Dediler 
ki: Sen, bize yalmz Allah'a kulluk etmemiz i~in mi geldin?n Nitekim 
Kurey§ kafirleri de §Oyle demi§lerdi: «Hani demi§lerdi ki: Ey Allah'I
mtz; eger bu, ge~ekten Senin katmqan ise bize gokten t ·a§ yagd1r, 
yahut actkh bir azab getir.n (Enfal, 32). 

Muhammed ibn ishak ve ba§kalarmni zikrettiklerine gore·; onlar, 
putlara taparlard1. PuUanndan birinin ad1 Suda, digerinin Samud, bir 
digerininki de el-H&ba idi. Bu sebeple Hud (.a.s.) : ((Gergekten iizerinize 
Rabbmizdan bir azfl.,b, bir .gazab hak oldu.n demi§tir. Sizin bu soziiniiz 
iizerine, Allah'tran bir ofke ve bir gazab vacib olmU§tur. «Allah onlara 
kendinizin ve atal,anmzm takt1g1 bir takim adlar hakkmda hi~bir huccet 
indirmerni§ken, benimle miicadele mi ediyorsunuz? (Sizlerin ve baba
lanmzm ilah1ar olarak isimlendirdikleri, zaran ve faydas1 olmayan, 
onlara ibadetiniz hususunda Allah'm size bir delil ve huccet vermedigi 
§U putlar hakkmda benimle mikadele mi ediyorsunuz?) Bekleyin oyley
se, §iiphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.» Bu, peygamber
den kavmine bir tehdid ve bir vaiddir. Bu sebeple hemen arkasmdan : 
<tBiz bunun iizerine, rahmetimizle onu ve beraberinde bulunanlan kur
tardik. Ayetlerimizi yalan saytp iman etmemi§ olanlarm kokiinii kestik. 
Onlar zaten mii'minler degillerdi.» buyurulmU§tUr. 

Allah Teala onlan nas1l hela'k ettigini, Kur'an'da ba§ka yerlerde 
de zikretmi§tir. Onlara faydas1z (hi~ bir i§lerine yaramayan) bir riizgar 
gondermi§, neye rastlad1 ise onu giiriitmii§tiir. Nitekim ba§ka bir ayette 
Allah Teala §oyle buyurmaktadtr: <<Ad'a gelince; onlar da ugultulu, az
gm bir f1rtma ile helak edildiler. 0, onlann kokiinii kesmek iizere, 
iizerlerine yedi giin sekiz gece, riizgan estirdi. Halkm, kokiinden sokiil
mii§ hurma kiitiiikleri gibi yere ylktldtgmi .gOriirsiin. ~imdi onlardan 
art·a!kalan bir §ey goriiyor musun?» (Hakka, 6- 8). Onlar, kar§I gelip 
biiyiiklendiklerinde A:llah Teala onlan §iddetli bir riizgarla hela.k et
~ir. Riizgar onlardan birini yakalaytp havaya kaldmyor, sonra te
pesi iistii yere ~arptyordu da kafas1 kmhyor ve viicudundan ayrthyor
du. Bu sebepledir ki Allah Teala : <<Onlar sanki kokiinden sokiilmii§ 
hurma kiitiikleri gibidirler.» buyurmw,?tur. 

Muhammed ibn ishak der ki : Onlar Yemen'de, Umman'dan Had
ramut'a kadar olan yerlerde oturuyorlardt. Bununla birlikte yeryiiziine 

Tefsir. C. VI F . 189 
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yaytlrm§lar ve ~evrelerindeki halk1 maglub etmi§lerdi. Bu, Allah'm 
onlara vermi§ oldugu kuvvet sayesinde olmu§tur. Onlar, Allah'tan ba§
ka tapmd1klan putlara. sahrbtiler. Allah TeMa onlara Hud (a.s.) u 
gonderdi. 0, neseb yonunden onlar i~inde orta halli ve mevki balmnm
dan onlarm en Ustunu idi. Onlara Allah'1 birlemelerini, O'nun di§mda 
ba§ka ilah edinmemelerini, insanlara zulumden vazg~melerini emret
mi§, bunu 'kabul etmeyerek onu yaJanlaml§lar ve: «Bizden daha gfi~lu 
kim varml§?» demi§lerdi. Onlardan az bir grup, Hud'a tabi olmU§ ve 
imanlarm1 gizlemi§lerdi . .Ad kavmi Allaih'•a kan11 buyuklenip peygam
berini yalanladlldarmda; yeryiizunde fesadl ~ogalttlklarmda, zulmedip 
eglenmek i~in her bir tepeye bir aiamet diktiklerinde; Hud onlarla ko
nU§1JlU§ _ve «Siz, her yfi'ksek yere koca bir 'binA kurup 'bo§ §eylerle mi 
ugra§Irsrmz? Temelli kalacagm1Z1 umarak saglam yapllar rm edinir
siniz? Ve yakalad1gm1z zaman da zorbaca m1 yakalars1mz? 0 halde 
Allah'tan 'korkun da bana itaat edin.» (f}uara, 128- 131) demi§ti. Onlar 
da buna kar§l §Oyle demi§lerdi : «·Ey Hud; sen bize ap~1k ·bir burhanla 
gelmedin. Senin .sOzfinden dolay1 ilahlanrmZI terketmeyiz ve sana inan
maylz. ilf!.!ll~rrmlZdan biri seni fena ~arprm§ ( delirtmi§), demekten 
Oa§ka bir §ey de soylemeyiz. Dedi ki : Dogrusu ben Allah'1 §fthid tutu
yorum. Siz de §ahid olun ki; sizin Allah'tan ba§ka §irk kO§tugunuz §ey
lerden ben uzagtm. Hepiniz birlikte tuza:k kurun bana. · Sonra da hi~ 
miis8.ade etmeyin. Ben sadece benim de sizin de Rabb1ruz olan Allah'a 
dayamp guvendim. Yiiruyen hi~bir canh yoktur ki; 0, almndan tut
masui. Elbette d~gru yoldad1r benim Rabb1m.>> (Hud, 53- 56). 

Muharmned ibn ishak der ki: Onlar, kuffirde inad ve ISrar ettik
lerinde Allah Teala, ii~ sene onlardan yagmuru kesti. Nihayet -riva
yete gore- bu, onlara bfiyfik bir s1kmt1 verdi. 0 · zaman insanlar, Sl
klntl~a dli§tfiklerinde Allah'tan bu s1kint1yt kaldumasm1 isterle:rdi. 
Bunu, Allah'm evinin y~ri hiirmetine dilerlerdi. Beytullah (o zaman
daki) milletlerce. biliniyordu. Orada Amalika otururdu -¥i onlar 
Amlik ibn Lavez ibn Sam ibn Nuh'un soyundandllar- 0 s1rada ba§
kanlari, Muaviye ibn Bekr admda birisiydi. Onun annesi Ad kavmin
den . Ke~hede Bint el-Haylberi idi. Ad kavmi, Harem yanmda 'kendileri 
i~in yagmur duas1 yapmak uzere, Harem'e yakla§Ik yetmi§ ki§ilik bir 
hey'et gonderdiler. Bunlar, Mekke dr§mda Muaviye· ibn Bekr'e ugra
YlP onun yaruna. miisafir oldular ve orada bir ay ikamet edip i9ki i~ti
ler. Muaviye'nin cariyeleri Ceradetan onlara §ark1 soylerdi. Onun ya
nma bir ayda ula§ml§lardl. Muav1ye'nin yanmda uzun sure kalmca, 
Muaviye'yi kavmine kaf§l bir §efkat kaplad1 da gitmelerini soylemekten 
utandlgmda, onlara gitmele·rini hatlrlatan bir §iir yazdl ve cariyelerin~ 
bu §iiri akumal·anru emretti. I§te bu s1rada hey'et, ni~in ·geldiklerini 
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hatlrlaYJ.p Harem'e dogru yola ~1ktllar. Ve kavimleri i~in dua ettiler. 
i~lerinde Kay! ibn Anz isminde birisi dua etti de Allah Teala biri beyaz, 
oiri siyah ve birisi de klrilllZl olmruk iizere ii~ bulut yarattl. Sonra ona 
gOlden bir ses: Kendine -veya kavmine-- bu bulutlardan birini se~, 
diye seslendi. Kayl: ~u siyah bulutu s~tim . Qiinkii bulutlann en fazla 
su ihtiva edeni odur, dedi. Bir miinadi: Yanmay1, lctil olmaYJ. ve helaki 
se~tin. Levziyye el-Miihenneda ogullart dl§mda Ad'dan hi~ kimse kal
mayacak. Ne bir baba ne de bir ~ocuk kalmamacasma hepsi .sOndiirii
lecek, diye seslendi. Levziyye ogullan, Ad'dan Mekke'de oturan bir aile
dir. Kavimlerine gelen musibet onlara gelmedi. Bunlar, onlann nesil ve 
ziirriyetlerinden geriye kalan Ad el-ahira'dn·. Anlatlld1gma gore; Kayl 
ibn Anz'm s~mi§ oldugu 'kara bulut, i~indeki azab ile Ad'a Allah ta
rafmdan sevkedildi. Nihayet Mugis ad1 verilen bir varuden bu bulut 
~1k1verdi. Onu gordiiklerinde sevindiler ve : f§te yagmur bulutu. Bize 
yagmur yagd1racak, dediler. Allah Teala §oyle buyuruyor : <1 (Onlar) 
Bu ufukta beliren; bize yagmur yagd1racak biiyiik bir buluttur, dediler. 
Hayrr, o acelece beklediginiz §ey; bir riizgard1r ki i~inde elem verici bir 
aza'b vardlr. Rabbmm emri ile her§eyi y1kar ... » (AhkaJ, 24- 25). Anla
tlldigma gore; onu ilk goren ve onun bir riizgar oldugunu anlayan, 
Mehded isminde Ad'dan bir kadm olup durumu kavraymca hayk1rm1§ 
ve yere yikllmi§tl. Ayildlgmda : Ne gordiin ey Mehded? demi§ler ve o 
da: i~inde ate§ yalazlan (alevleri) olan bir riizgar gordiim. Onlerinde 
onlan siiren adamlar vard1, demi§ti. Allah Teala bunu, onlarm iizerine 
devamll olarak yedi gece sekiz gun musallat kllmi§ ye Ad'dan helak 
olmad1k kimseyi birakmami§tl. Bana anlatlld1gma gore; Hud (a~s.) 
ve yarundaki inananlar, bir ag1lda onlardan ayn durmU§lar, onlara sa
dece derilere yumu§ak gelen goniillerin hO§lanacagi bir §ey isabet et
mi§ti. Bu riizgar, gokle yer arasmda Ad iizerine ugrayarak ~arpmi§ ve 
onlan tR§l~ helak etmi§tir. ibn ishak, k1ssanm tamamm1 uzunca zik
retmi§tir. Bu, garib bir anlatl§ olup, i~inde bir~<Jk faydalar mevcuddur. 
Allah Teala §oyle buyurmu§tur : «Emrimiz gelince; Hud'u ve beraberin
deki mii'min1eri, taraf1m1zdan bir rahmetle kurtardik. Onlan, ~ok ag1r 
i§kencelerden kurtard_Ik.» (Hud, 58). 

Muhammed ibn ishak ibn Yessar'm zikretiklerine yakm olarak 
imam Ahmed'in Miisned'inde rivayet edilen bir hadiste §oyle anlatll
maktadir: imam Ahmed der ki: Bize Zeyd ibn Hattab'm ... Haris el
Bekri'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir : Ala el-Hadrami'yi §ikayet 
etmek iizere Allah RasUlii (s.a.) ne dogru yola ~Ikmi§tlm. Rabeze'ye ug
radigimda, Temim ogullarmdan yola ~I'kmi§ 1htiyar bir kad.IIi gordiim. · 
Bana : Ey Allah'm kulu, benirri Allah Rasulii (s.a.) ne iletilecek bir 
hacetim var. Beni ona ula§tmr m1sm? dedi. Onu da yiiklendim ve Me-
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dine'ye geldim. Bir de bak.t1m ki; mescid dolu. Siyah bir bayrak da1gala
myor. Bilal kl11cmi ku§anml§ olarak Allah Rasulii (s.a.) nun oniinde 
duruyor. Bu insanlann durumu nedir? (Bunlara ne .oluyor?) dedim. 
Amr ibn el-As'1 ·bir yere gondermek istiyor, dediler. Oturdum. Hz. Pey
gamber (s.a.) evine -veya binitine- ginii. Yamna girmek i~in izin 
istedim, 'bana izin verildi de girip selam verdim. Si'zinle Temim arasm
da bir §ey mi var? diye sordu. Ben : Evet -biz onlara k'ar§l galib gel
mi§tik.- Temimogullanndan yola ~lkrm§ ihtiya.r bir kadma ugrad1m. 
Kendisini sana getirmemi istedi. Kap1da durl'~yor, dedim. Girmesine 
izin verdi ve kadm i~eri girdi. Ben : ·Ey Allah'm el\!isi, bizimle Temim 

· arasmda bir engel koymak istersen ~olii engel ki.l, dedim. ihtiyar kiadm 
k1zd1, dogruldu ve: ·Ey Allah'm el9isi; senin .Mudar kavmin nereye 
~agmacak? dedi. Ben: Oliimiinii yiiklenen ke,~i, diyenin benzeriyim. 
Bu kad1m yiiklenip getirdim ve onun bana d'i.i§man oldugunu hisset
medim. Ad kavminin hey'eti gibi olmaktan Al~Jh'a ve Rasilliine s1gm1-
rrm, dedim. Hz. Peyg:amber daha iyi bildigi halde konu§turmak i~in : 
Ad'm hey'eti de nedir ki? diye sordu. Ben §Oyle dedim: Ad'm ~ma 
bir kuraklrk gel~ ve Kayl ismindeki birini el(;i olarak gonde~lerdi. 
Muaviye ibn Bekr'e ugray1p onun yamnda bir ay kalrm§, ona i9ki ik
ram etmi§ ve el-Ceradetan ismindeki iki cariyesi ona §arkllar soyle~
lerdi. !Bir ay ge~tiginde Mehre dagma 91km!§ ve: Ey Allah'1m, iyi bi
lirsin ki ben; bir hastaya gelmedim ki; onu iyile§tireyim. Bir esire gel
med·im ki; onun fidyesini vereyim. Ey Allah'1m; daha onceden vermek
te oldugun yagmuru Ad'a ver, diye dua etmi§ti. Ona dogru siyah bulut
lar belirmi§ ve bulutlardan «Se9» diye seslenhmi~ti. Onlardan siyah bir 
buluta i§aret etmi§ ve o buluttan : Onu kiil ve helak olarak al. Ad'dan 
hi9 kimse kalmayacak, diye seslenilmi§ti. Bana ula§tigma gore; bu 
rii7lgardan onlara §U yiiziigiimden g~ecek kadan gonderll~ ve helak 
olmU§lardL E'bu Vail -ki dogru s6ylemi§tir- §oyle demi§tir : Gerek 
kadm ve gerekse erkekler, bir yere el9iler hey'eti gonderdiklerinde; 
Ad'm hey'eti ( el9isi) gibi olma, derlerdi. 

Hadisi imam Ahmed, Miisned'inde bu §ekliyle rivayet et~tir. 
Hadisin bir benzerini Tirmizi, Abd ibn Humeyd kanal1yla Zeyd ibn 
~1-Habbab'dan rivayet etmi§tir. Nesei ise hadisi Sellam Ebu'l-Miinzir 
kanahyla As1m ibn Behdele'den rivayet eder. Aym kanaldan olmak 
iizere; bu hadisi ibn Mace de Haris ibn Hassan el-Bekri'den rivayet 
etmi§tir. Hadisi Ebu Kiireyb kanahyla Zeyd ibn HuOO.b'dan rivayet 
eden ibn Cerir'in isnadmda Haris ibn Yezid el-Bekri de vard1r. Yine 
ibn Cerir bu hadisi, Ebu Kiireyb kanahyla ... Haris ibn Hassan el
Bekri'den rivayetle zikretmi§tir. Ancak ben niishasmda Ebu Vail'i gor
medim. En dogrusunu Allah ibilir. 
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73 - Semud'a da karde~leri Salih'i (gonderdikJ De
di ki: Ey kavmim; Allah' a ibadet' edin, sizin iQin O'ndan 
ba~ka bir ilah yoktur. Size Rabb1n1zdan apaQik bir bur
han gelmi~tir. i~te size bir ayet olarak Allah''m di~i devesi. · 
Onu brrak1n da Allah'In topragmda otlas1n. Ona bir kotu
liikle dokunm~;tym. Yoksa sizi elini bir azab yakalar. 

74 - Dii~uniirsunuz ki; 0, sizi Ad kavmihden sonra 
halifeler yapti, yeryuzunde sizi yerle~tirdi. Ovalanndan 
ko~kler yap1yor, daglanndan evler yontuyorsunuz. Artik 
Allah'1n nimetlerini an1n. Yeryuzi.inde fesAdQilar olarak 
t~kmllk yapmay1n. 

75 - Onun kavminden biiyiikliik - taslayan ileri ge"' 
lenleri kendilerine hor goriinenlere; iQlerinden-iman eden
lere: Siz; Salih'in gerQekten Rabb1 tarafn1dan· gondenl
mi~ oldugll?a inamyor musunuz? dediler. O~lar da ded,i-
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ler ki: Dogru!u biz, onunla gonderilene inan1yoruz. 

76 - Buyukli.ik taslayanlar dediler ki: Biz, dogrusu 
sizin iman ettiginizi inkar edenleriz. 

77 - Ve di~i . deveyi kesip devirdiler de Rablann1n 
emrine b~ kaldrrdllar ve dediler ki : Ey Salih; eger sen 
peygamberlerden isen . tehdid edip durdugun azabi getir 
bize. 

78 - Bu yuzden onlan ~iddetli bir sars1nti tutuverdi 
de yurtlannda dizustu c;oken kimseler oldular. 

Semud Kavmi ve Salih Peygamber 

Tefsir ve neseb alimleri derler ki : Semud :i:bn Asir ibn irem ibn 
Sam ibn Nuh, Cedis ibn A.sir'in karde§idir. Tasm kabilesi de oyle. Bun
lann hepsi, Ibrahim (a.s.) den onceki Arab~1 Aribe'nin kabilesinden 
idiler. Semud, Ad'dan sonra idi. Onlann yurtlan, Hicaz ile ~am ara
smdaki Vacti el-Kura ve ~evresinde me§hur olup Allah Rasulti (s.a.) 
hicretin 9. senesi Tebuk'e giderken onlarm yurtlarma ugrami§tl. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdtissamed'in... ibn Orner' den riva
yetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Rasulti (s.a.) insanlan Tebuk'e 
indirdiginde; onlan, Semud'un evleri yanmda'ki Hicr'e gottirmti§tti. 
insanlar Semud'un su i~mi§ oldugu kuyulardan i<;tiler, onlardan ha
mur yapblar ve kazanl·anna onlardan su doldurdular. All~h RasUlti on
lara emretti de kazanlan dokttiler ve harnurlan develere yem yapblar. 
Sonra Allah Rasulti onlan oradan kaldmp devenin su i<;rni§ oldugu 
kuyunun yamnda konaklattt. Ve azab olunmU§ kavmin yanma girme
lerini yasaklayarak: Oralara girmeyiniz, buyurdular. Yine imam Ah
med'in Affan kanallyla ... Abdullah ibn Omer'den rivayetine gi}re; Allah 
RasUlii (s.a.) Hicr'de: ~u azab edilenlerin yamna ancak aglayaraik gi
riniz. Onlarm ba§ma gelenlerin bir benzerinin sizin ba§mrza gelmemesi 
i~in eger aglayarak girmemi§seniz oralara girmeylniz, buyurmu§tur. 
Hadisin ash, Buharl ile Mtislim'in Sahih'lerinde b~ka bir §ekli ile 
tahrlc edilmi§tir. 

Yine imam Ahmed der ki : Bize Yezid ibn Harun'un ... Muhammed 
ibn Ebu Keb§e el-Emmarl'den, onun da babasmdan rivayetine gore; o, 
§Oyle demi§tir: Tebuk ga~vesinde insanlar, Hicr halkma dogru stir'atle 
gidip oralara girdiklerinde; bu, Allah Rasulti (s.a.) ne ul'a§tl ve insan
lar arasmda: Toplayrc1 namaza, diye nida edildi. Allah Rasulii (s.a.) ne 
vard1m. Devesini tutuyor ve §Oyle diyordu : AH~~1Nm kendilerine gazab 
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ettigi bir kavme girmezsiniz. Onlardan birisi: Ey Allah'm elc;:isi, biz 
onlara bayret ediyoruz, dedi de ~oyle buyurdu : Ben, size bundan daha 
§ruJirtici alarum. hSJber venneyeyim mi? ic;:inizden birisi, sizden once 
olam ve sizden sonra olacag1 size haber veriyor. istikamet uzere ve 
dogru olunuz. Allah sizin a.zabm1za hie;: aldlrmaz. Oyle bir kavim gele
cek ki; kendilerinden hic;:bir §eyi geri ~eviremeyecekler. Bu hadisi sii
nen sahiplerinden hic;:birisi tahric etmemi§tir. Hadisin isnadmda ge~en 
Ebu Keb§e'nin ismi Orner ibn Sa'd'dir. Amir ibn Sa'd oldugu da s6y
lenir. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki: Bize Abdurrez2'.Ak'm .. . Cabir'den rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir: Allah Rasulu (s.a.) Hicr'e ugrad1gmda: Mucize
ler istemeyiniz. Salih'ln kavmi mucize istemi§ ve deve §U dag yolundan 
gelmi§, §U dag yolundan c;:Ikmi§tir. Rablannm emrine isyan etmi§ ve 
onu bogazlami.§lardi. Bir gun deve onlann suyunu ic;:iyor, bir gun de 
onlar devenin sutunu ic;:iyorlard1. Onu bogazladllar da, Allah'm Ha
rem'inde olan bir ki§i di§mda, gogun altmda olan herkesi helak eden 
bir sayha onlan yalkalaYiverdi, buyurdu. · Onlar: 0 kimdir ey Allah'm 
Ra.sulu? dediler. Ebu Rigal'dir. Harem'den c;:Iktigmda kavminin ba§ma 
gelen onun da •ba§ma geldi, buyurdu. Bu hadis, Kutub-i Sitte'de ol
mamakla birlikte Miislim'in §artlarma uygundur. 

A1lah Teala buyuruyor ki: <1Semud (kavmine) da karde§leri sa
lih'i gonderdik. Dedi ki: Ey kavmim; Allah'a ibadet edin, sizin ic;:in 
O'ndan ba§k·a bir ilah yoktur.» Butiin peygamberler, yalruz tek ve 
ortagt olmayan Allah'a ibadete davet ederler. Nitekim Allah Teala 
bru]ka ayetlerde §oyle buyurmu§tur : ((Senden once gonderdigimiz her 
peygambere: Benden ba§ka tann yoktur. ~ana kullu:k edin, diye vah
yetmi§izdir.,, (:Enbiya, 25), <cAndolsun ki; her ummete: Allah'a ibidet 
edin ve putlardan kac;:mm, diye peygamberler gonderm~izdir ... )) (Nahl, 
36). 

Allah Teala buyuru·yar k1: <cSize Rabbimzdan ap~lk bir burhan 
gelmi§tir. i§te size bir ayet olarak Allah'm di§i devesi.ll Size getirdikle
rimin dogruluguna i§te Allah'tan size bir huccet gelmi§tir. Hz. Salih 
(a.s.) den bir mucize getirmesini isteyenler; bizzat kendileri idi. GOs
terdikleri kati . bir kayadan kendilerine bir devenin c;:Ikanlmasim teklif 
etmi§lerdi. Bu kaya ·Hicr taraflannda tek ba§ma duran ve el-Katibe 
denilen bir kaya idi. Bu kayadan, kendileri ic;:in on ayhk gebe ve karru 
ac;: bir deve ~Ikanlmas1m istemi§lerdi. Eger Allah Teala onlarm bu is
teklerine icabet ederse; kendisine iman edip uyacaklanna dair Hz. 
Salih (a.s.) kendilerinden s6z ve yeminler ald1. Bu husllsta yemin edip 
Hz. Salih (a.s.) e soz verdiklerinde; Salih (a.s.) namaza kalkip Allah'a 
dua etti. K·ay:a hareket edip yanldi ve i~inden onlann istedigi gibi iki 
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yanmda cenini hareket eden, tuy-lii, karru bo§ ·bir deve ~1kt1. i§te o Sl

rada kavmin ba§kam Cunda' ibn Amr ve onun emrl ile yarundakiler 
imfm etti. Semud kavminin e§rafindan olanlar iman etmek istedikle• 
rinde; zuab ibn Amr ibn Lebid, putlanmn sahibi Hubab ve Sam'ar ibn 
Celhes (?) onlar1 engellemi§ti. Olinda' ibn Amr'm, ~ihab ·ibn Halife ibn 
Mihlat ibn Lebid ibn Cevvas (?) admda'ki bir amcaoglu vard1. Semud 
ka vminin e§rafmdan ve s~kinlerinden biriydi. 0 da iman etmek iste
mi§ ve bu grup kendisini men'edince o da kendilerine itaat etmi~ti. 

Deve Ue, dogurm~ olpugu yavrusu; onlann arasmda 'bir muddet 
kald1. Bir gun kuyulanmn suyunu i~iyoc, bir giin de onlara b1rak1yordu. 
Devenin sulanm i~tigi giin, onlar onun siitiinii i~iyorlard1. Onu sagl
yorlar ve kablarmdan diledrklerini onunla dolduruyorlardl. Nitekim 
Allah Teala ba§ka aye·tlerde §oyle buyurmaktadrr : «Onlara, suyun ara
laTinda taksim olundugunu haber ver. Her biri su nobetinde haz1r bu
lunsun.» (Kamer, 28), «Dedi ki : i§te §U devedir. Su i~me hakk1 belirli 
bir gun onun ve belirli bir giin sizindir.» (~uara, 155). Deve o vadilerde 
dol~1yor, bir dag yolundan giriyor ve rahatlamak i~in bir digerinden 
~1'k1yordu. <;unkii o, suya doymu§ oluyordu. Anlatlld1gma gfu'e; korkun~ 
bir yaratlll§I ve g6z al1c1 bir goriinu§u varmi§. Onlann hayvan1anna 
ugrad1g1 zaman, ha)rvanlan ondan ka~arffil§. Boylece onlarm uzerine 
zaman uzay1p peygamber Hz. Salih (a.s.) i yalanlamalan §iddetlenin
ce; su her gun kendilerine ka.Ism diye, onu oldurmeye karar verdiler. 
Oldurmek iizere hepsinin ittifak ettikleri de soylenir. 

Katade der ki: Bana Ula:§tlgnia g(}re; deveyi oldiiren raz1 olup ol
madlklanm ogrenmek uzere; hepsini dola§~tl. Hatta evlerinde bulu
nan kadmlara ve ~ocuklara dahi ugrami§tL Ben de derim ki : ~yetler
den ~~k~a anla§Ilan budur. Zira Allah Teala: «Fakat onu yal'anladllar 
ve derken deveyi kestiler. Bunun iizerine 1Rablan, ·giinahlan yiiziinden 
onlan klnp ~g~irerek yerle bir etti.» (~en:is, 14), «Semud'a da 1bir di§i 
deve vermi§tik. Ona zulmetmi§lerdi .. . » (isra, 59) ve «Deveyi oogazla
dilar.>> buyurmu§ ve deveyi bogazl'ama i§i, kabilenin tamaffilna isnad 
edilmi§tir. Bu da hepsinin raz1 olduguna delalet eder. En dogrusunu 
Allah bilir. 

Ebl{ Ca'fer ibn Cerir -Allah ona rruhmet eylesin- ve tefsir alim
lerinden 'ba§kalan; devenin olduru1me sebebini §oyle anlatlrlar: Onlar
dan · Uneyze Bint Ganm ibn Miclez admda ve kiinyesi Umm Ganm olan 

. ya§h bir 1kadm varch. Hz. Salih (a.s.) e du§manhkta en §iddetli olan
lanndan idi. Son derece giizel k1zlan ve bol mall vard1. Kocas1 Zuab 
ibn Amr, Semud'un reislerinden birisiydi. ismi Saduf Bint el-Mahya 
ibn Dehr ibn el-Mahya. olan; mal ve guzellik sahibi ba.§ka bir .kadm 
dah-a · vard1. Semud'dan muslui:na.n bir adanun nikah1 altmdaydi ve 
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ondan aynlml§tl. Kendilerine yaJlda§mak isteyenlere deveyi oldiirmeyi 
§art kO§UyorlardL Saduf, Hubab admdaki birini ~aglrmi§ ve deveyi 
bogazlarsa; kendini ona teslim edecegini soylemi§ti. Ancak Hubab bunu 
kabul etmerni§ti. 0 da Masda' ibn Mehrac ibn el-Mahya admdaki bir 
amcaoglunu davet etrni§ bu istegine miisbet ceva.Jb vermi§ti. Uneyze 
Bint Ganm ise Kudar ibn Salif ibn Ciindab' isminde birini ~g1rrn1§tl. 
Kirmizi, gokgozlii kiSa boylu birisiydi. Onun, zinadan olma oldugu 
ooylenir. Nisbet edildigi babas1 Salif'den olmayip Sahyad admdaki bi
risindendi. Fakat Salif'in yatagmda dogmU§tu. Uneyze kendisine : 
Deveyi 'bogazlaman kar§Ihgmda klzlanmdan hangisin.i istersen sana 
verecegim, dedi. Kudar ibn Salif ve Masda' ibn Mehrac gidip Semud'un 
azgmlanm da bu i§e te§vik ettiler ve yedi ki§i onlara ka;bla.ra:k sayilan 
dokuz oldu. i§te Alla;h Teala'mn haklarmda : «0 §ehirde yeryiiziin.de 
bozgunculuk yapan ve ISlah i<_;in ugra§rnayan dokuz ki§i vardl.» (Neml, 
48) buyurduklan bunlard1r. Kavimleri i\!inde reis durumunda olan 
katirler, ka.bileyi tam anlam1yla sapt1rm1§lar ve onlar da kendilerine 
uymtl§tu. Gidip devenin sudan donmesi zamamnda onu gozetlemeye 
ba§ladilar. Kudar, onun yolu uzerindeki bir kayanm altma gizlendi. 
Deve once Masda'a ugracil. Masda' ona ok atlp bacag1mn etli yerine 
i~abet ettirdi. Umm Ganm Uneyze \!lklp yiizii insanlarm en giizeli olan 
k1zma emretti de yiiziinii Kudar ic;in a<;1p onu tahri'k etti. Kudar, de
venin iize'l'ine klll\!la at1hp dizini k1rd1 ve deve yere yl.lnldl. Deve, yav
rusunu sakmd1rmak iizere bir kere bogiirdii. Sonra Kudar, onun gog
siine vurup onu bogazlad1. Yavrusu kac;1p yiiksek bir daga vard1. Or
daki en yiiksek kayaya t1rmamp oogtirdii. Abdiirrezzak'm Ma'mer ka
nahyla Hasan el-Basri'den rivayetine gore; o; ey Ra:bb1m, nerede an
nem? demi§. Onun iic; kere oogiird·iigii ve sonra bir kayaya girip ic;in
de ·ka.y'boldugu ooylenir. Onun pe§ine dii§iip annesiyle birl~te onu da 
bogazlacillar, denilrni§tir. En dogrusunu AUah bilir. 

Maksadlanm gerc;ekle§tirip deveyi bogazlaymca, Hz. Salih (a.s.) 
durumdan haberdar olrnu§, toplu halde ·bulunurken yanlanna gelmi§ti. 
Deveyi goriince aglarm§ ve: «Yurdunuzda U\! giin daha.kalm ... » (Hud, 
65) demi§ti. Deveyi oldiirmeleri, <;ar§arnba giinii olmu§tu. 0 giiniin aJk
§ammda bu dokuz k1§i, Hz. Salih'i oldiirmeyi kararla§tlrmi§lar ve §Oyle 
demi§lerdi: ~ayet dogru ise; biz ondan once davranahm. Eger yalan
ciysa, onu da devesinin yamna gonderelim. «Aralannda Allah'a yemin 
ederek : Gece biz ona ve ailesine baskm verelinl. Sonra da onun -dostu
na; ailesinin yok edili§inde bulunma<ilgimlZI, §iiphesiz dogru .sOyledi
gimizi bildirelim, dediler. Onlar bir diizen kurdular. Biz de farkettir
meden diizenlerini bozduk. Diizenlerinin sonunun n1ce olduguna bir 
bak .. » (Neml, 49- 51) .:. 
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Onlar kararla§tmp sozle§e.rek Allah'm peygamberi Salih'i oldfu
mek iizere geceleyin geldiklerinde; Allah Teala -izzet O'nun ve Rasft
liiniindiir- onlann iizerine bir ta§ gonderdi. Kendilerinden once bu 
ta§ onlarm ba§Im ezdi. Bekleme giinlerinden ilki olan pe~embe giinu; 
Semftd'un yiizleri, Salih (a.s.) in kendilerine va'dettigi gibi sapsar1 
oldu. ikinci giin olan cum'a giinii; yiizleri klpk1rm1Z1 oldu. Faydalan
ma giinleri olan ii~iinc-ii giin cumartesi idi, yiizleri karard1. Pazar gti
nune ~Iktlklarmda., hareketsiz kald1lar ve -Allah bizi bundan k:oru
sun- Allah'm intikaxmm ve azabm1 bekleyerek oturdular. Kendilerine 
ne yapilacagim, azabm nas1l gelecegmi bilmiyorlardl. Gtine§ dogdu ve 
gokten uzerlerine bir sayha, altlanndan da §iddetli ·bir sarsmtl geldi. 
Canlan ~1ktl ve bir saat i~inde hepsi helak oldu. «Yurtlarmda diziistti 
~oken kimseler oldular.» (A'raf, 78). Soylediklerine gore; ismi Kelbe 
Bint es-Selk - Zerika da denirdi- . olan bir cariye mtistesna onl'ardan 
ne k'ii\!iik, ne btiytik, ne erkek, ne de di§i hi~ kimse kurtulamadl. 
0, Hz. Salih (a.s.) e §iddetle dii§man olan bir katir idi. :AzS:bm vuku 
buldugunu g6rtir gonnez, ayakkab1lanm ~1kararak stir'atle kO§maya 
ba§lami§, bir kabileye vanp g6rdiiklerini ve kavminin bru~ma gelenleri 
onlara haber vermi§ sonra onlardan su istemi§. i~tiginde de olmti§. 

Tefsir alimleri derler ki : Salih (a.s.) ve ona tabi olanlar dl§Inda 
Semud ztirriyyetinden Ebu Rigal denilen adam dl§mda hi~ kimse kal
maml§. Azab geldiginde o, Harem'de ikamet etmekteymi§ ve ona bu 
musibetten hi~bir §ey isabet etmemi§. Giinlerden birinde Harem'den 
~iktlgmda, gokten bir ta§ dti§tip onu oldiirmti§. Bu husftstaki Cabir 
ibn Abdullah hadisi, k1ssanm ba§mda ge~mi§ti. Taif'de oturan Sa:k:if'in 
ba,~basmm, i§te bu Ebu Rigal oldugunu soylerler. 

Abdurrezzak der ki : Ma'mer'in ismail ibn Umeyye'den naklet
tigine gore; Hz. PeygambeT (s.a.) Ebu Rigal'in kabrine ugranu§ ve; 
bu kimdir, biliyor musunuz? diye sormll§. Allah ve Rasftlti en iyi bilen
dir, demi§ler. Bu, Ebu Rigal'in kalbridir. Semftd'dan birisidir~ Allah'm 
Harem'inde idi. Allah'm Harem'i onu Allah'm azabmdan korumu§tU. 
Oradan \!Ikmca kavminin ba§Ina gelen, onun da ba§ma geldi ve burada 
defnolundu. Onunla birlikte altm : bir dal da g6mti1mti§tti, buyurdu. 
Halk onun kabrini klh\!lanyla ~abucak kazmaya ve altlm aramaya ko
yuldula.r ve dal1 ~1kard1lar. Abdiirrezzak'm Ma'mer'den rivayetine go- . 
re; Zuhri : Ebu Rigal, Sakif'in balbasidir, demi§tir. Bu rivayet, mtir
seldir. Ba§ka bir yonden muttas1l, olarak rivayet edilmi§tir. Nitekim 
Muhammed ibn ishak'm isrnail ibn Umeyye kanahyla ... Abdullah ibn 
OmeT'den rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Allah Ra.sftlii (s.a.) ile 
beraber Truf'e ~1k1p bir kabre ugradig1m1zda, onun §oyle buyurdugunu 
i§ittim : Bu, Ebu Rigal'in , kabridir. 0, Sakif'in baibas1d1r. Semud'dan 
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idi. Harem-i ~erif'te idi de azabdan kurtulrnU§tU. Harem'den ~lktlgmdan 
kavmine isfubet eden azab ona da isabet etti ve huraya gomii.ldu. Onun 
alameti onunla ·birlikte altm bir dalm gomiilmii§ olmrun~hr. Eger kazar
samz onu bulacaksm1z. insanlar, acele ile oraYl kazd1lar ve dall <;!1-
kardllar. Hadisi Ebu Davud da Yahya ibn Main kanallyla ... ibn is
hak'dan rivayet etm:i§tir. ~eyhimiz Ebu'l-Haccac el-Mizzi bu hadisin 
hasen, azi2; oldugunu soylemi§tir. Ben de derim ki : Hadisin mevsul 
olarak rivayetinde, Bucey:r ibn Ebu Buceyr tek kalml§tlr. 0 ise sadece 
bu hadisle tanman bir ki§idir. Yahya jbn Main: ismail ibn Umeyye'
den b~ka kimsenin ondan rivayet ettigini i§itmedim, der. Ben derim 
ki : Buna gore ·bu hadisin merfu' olarak rivayetinin bir vehimden iba
ret olmasmdan korkulur. Bu, ancak iki arkada§mdan olan Abdullah 
ibn Amr'm sozii ola.rbilir. Bu hadisi kendisine arzettikten sonra §eyhi
miz Ebu'l-Haccac: Bu muhtemeldir, demi§ti. En dogrusunu Allah bilir. 

J§;tw~;0~.\\:;~:L;~]:i~j~S~;;>~·;Jft 
. ®~6({,;_~-1 

79 - 0 da onlardan yuz c;evirdi ve dedi ki: Ey kav
mim; andolsun ki, ben size Rabb1m1n vahyettigini bildir
dim ve size ogut verdim. Ne var ki siz, ogut verenleri sev
miyorsunuz. 

Bu ifade; muhalefetleri, Allah'a isyan etmeleri, ha'kkl kabulden 
imtina~ etmeleri ve hidayetten yiiz<;!evirip korliige yonelmeleri sebebiyle 
Allah Teala'run helak .ettigi Salih (a.s.) in kavmini SU<;!lamasmdan ve 
ay1plamasmdan iharettir. Sa1ih (a.s.) onlarm helakinden sonra onun 
kendilerini aYiplama ·sadedinde bunlan soylemi§tir. Onlar bu sozleri 
duyuyorlard1. Nitekim Buhari ve . Miislim'in Sahih'lerinde rivayet olu
nan bir hadise gore; Allah RasUlii (s.a.) Bedir ehline geldigmde orada 
u~ gun · ikamet etmi§ti. Sonra binitinin egerlenmesini emretmi§ ve ii~ 
gun soma ona binmi§, yiiriimii§ ve Bedr kuyusu uzerinde (Bedr'deki 
mii§riklerin cesedlerinin defnedilmi§ oldugu kor kuyunun uzerinde) 
durup §oyle 'buyurmu§tu : Ey Ebu Cehl :i'bn Hi§am, ey Utbe ibn futbia, 
ey. ~ybe ibn Rabia ve ey falan oglu falan: Rabb1mzm size va'dettigini 
hak olarruk buldunuz mu? Muhakka ben ·Rabb1mm :bana va'dettigini 
hak olarak buldum. ·Hz. Orner kendisine : Ey Allah'm .el<;!isi; koku§mU§ 
cesedler haline gelmi§ olan kavimlerle ne konu§ulur? diye sordu da, 
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Allah Rasulu: Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin ederim ki; 
sizler, lbenim · ooylediklerimi onlar kadar iyi i§itemezsiniz. Fakat on
lar cevab veremezler, ibuyurdu. es-sire'de zikredi1digine .gore; Hz. Pey
gamber (s.a.) onlara ~oyle demi§ti: Siz peygamberiniz i~in ne kotu 
a§iretsiniz. Siz beni yalanladiruz da insanlar beni dogruladi. Siz beni 
~Ikarchruz da insanlar beni s1gmdudl. Siz benimle sav~trmz da insan
lar bana yardimci oldu. Peygamberiniz i~in siz ne kotu a§iretsiniz. 

SAlih (a.s.) de kavmine §oyle demi§ti: «Ey kavmim, andolsun ki; 
ben size Ra'bb1mm vahyettigini bildirdim ve size ogut verdim. (Fakat 
siz ibundan yararlanmadm1z. Zira sizler, hakk1 sevmiyorsunuz ve ogiit 
verene tabi olmuyorsunuz.) » Miifes.sirlerden ibaZISmm zikrettigme gare; 
funmeti helak olan heT peygamber, Mekke'nin haremine gider ve orada 
ikamet edermi§. En dogrusunu Allah bilir. 

imam Ahmed der ki: Bize Veki'nin ... ibn Abbas'tan rivayetine 
gore; o, §Oyle demi§tir : Allah RasUlii (s.a.) haccettigi esnada Usfan 
vadisine ugra.mi§ ve : Ey Ebu~kir, bu hangi va.didir? diye sormu§, Ebu
bekir : Usfan vadisidir, demi§ti. Allah Rasulu (s.a.) §Oyle buyurdu: 
Buraya Hud ve Salih (a.s.) gemleri liften ola.n kirmizi, gen~ develer 
uzerinde ugrami§tllar. izarlan a·ba, ridalan kaftan idi. Telbiyede bu
lunur ve Beyt-i Atik'i haccederlerdi. Bu yonden hadis garib olup Ku
tub-i Sitte sahiblerinden kimse bu hadisi tahrlc etmemi§tir. 
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80 - Lut'u da. Han,i o, kavmine demi§ti ki : Sizden 
once diinyalartla hie; kimsenin yapmadlgl hayasizhP;l ffil 
yaplyorsunuz? r 

81 - Siz, kadmlan brrak1p §ehvetle erkeklere yakla
~Iyorsunuz. Dogrusu, siz c;ok . a.§In giden bir kavimsiniz. 

Lut Peygamber ve Kavmi 

Aliah Teala buyur:uyor ki: «Lut'u da gonderdik.» Veya ciimlenin 
takdi-d §Oyle olacaktlr : Lut'u da an. 0 kavmine : «Sizden once dtin
yal~rda hi~ kimsenin yapmad1~ haywnzli~ rm yap1yorsunuz? demi§ti.>> 

Lut ibn Haran ibn Azer, tbralliJll Halil (a.s.) in karde§inin ogludur. · 
tbrahim (a.s.) ile beraber iman etmi§ ve yine enunla ibirlikte ~am 
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topraklanna hicret etmi§ti. Allah Teala onu Sedum ve ~evresindeki 
koylere peygamber olarak gondermi§ti. Onlan Allah'a ~ag1rd1, iyilikleri 
emretti ve Adem ogullanndan hi~ kimsenin yapmaml§ oldugu ve ken
diliklerinden icact ederek irtikab etmekte olduklan giinahlardan, ha
ramlardan ve fuh§iyyattan onlan nehyetmi§ti. Onlarm yaptlklan ha
yasizhk, erkeklerle miinasebette bulunmaktir. Bu, oyle bir §eydi ki; 
Ademogullan buna ah§maiDI§, bunu yapmami§lar ve hat1rlanna bile 
gelmemi§ti. Nihayet -Allah'm la'netleri onlann iizerine olsun- Sedum 
halk1 :bu su~u i§lemi§ti. Amr hm Dinar «Sizden once diinyalarda hi~ 
kimsenin yapmad1g1 hayas1zhg1. .. >> ayeti hakkmda §Oyle der: Lut kav
mi gelinceye kadar hi~bir erkek bir erkekle rniinasebette bulunmami§
tlr. ~arn'daki cami'inin banisi Emevi halifesi Velid ibn Abdiilmelik der 
ki: Eger Allah Teala Lut kavminin haberini bize nakletme~ ol
saydl; bir er'kegin bir erkekle cinsi temasta bulunacagm1 sanmazd1m. 
Bu sebepledir ki Lut (a.s.), onlara §oyle demi§ti : «Sizden once diinya
larda hi~ kimsenin yapmad1g1 hayas1zhg1 m1 yap1yorsunuz? Siz kadm
lan, (erkekler i~in Rabb1mzm yarattlklanm) b1rak1p §ehvetle erkeklere 
yakla§Iyorsunuz. Bu, sizin a§m gitmeniz ve bilgisizliginizdir. Zira bu, 
e§yayl laylk oldugu yerden ba§kasma koymaktlr. 0, ba§ka bir ayette 
i§aret edildigi iizere; onlara: «Alacaksamz i§te bunlar beni:qi k1zlanm.>> 
(Hicr, 71) demi§ ve onlara kadmlan gostermi§ti. Ancak onlar; kadm
larm kendilerini tahrik etmedigi ma'zeretini ileri siirerek : (<Senin klz
lannla bizim bir ilgimiz olmad1gm1 biliyorsun. Sen, ne istedigimizi de 
bilirsin.» (Hud, 79) demi§lerdi. Yani sen de biliyorsun ki, bizim kadm
lara ihtiyacimiz ve onlara kar§l duydugumuz bir istek yoktur. Bizim 
senin miisafirlerinden ne istedigimizi de iyi biliyorsun. 

Miifessirlerin zikrettigine gore; onlarm erkekleri birbirleriyle mii
nasebet kurdugu gibi, kadmlan da aym §ekilde birbirleriyle ihtiy~la
nm -gidermekte imi§ler. 

82 - Kavminin cevab1 sadece: C1kann onlan mem
leketinizden. Ciinkii onlar, fazla temizlik yapan insanlar
mu~, demek oldu. 

Onlar, Lut'u ve onunla birlikte olanlan aralarmdan ~1karmak ve 
siirmek di§mda ba§ka bir ceva'b vermediler. Allah Teala da onu salimen 
~1kard1. Digerlerini ise topraklannda al~alt1lrni§ ve kii~iiltiilrnii§ olarak 
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hela:k etti. «Qiinkii onlar, fazla ternizlik yapan insanlarml~!» ayeti 
ha:kkmda Katade : Onlan ayip olmaya.n bir §eyle ay1pladilar, derni§tir. 
Bu ayet hakkmda Mucahid de '§oyle der: Onlar, erkeklerin ve kadm
lann ar~alanndan miinasebette bulunmamak suretiyle fa:zla temizlik 
yapar insanlarml§. Bu a~1iklamamn bir benzeri, ibrt Abbas'tan da ri
vayet edilrni§tir. 

83 - Bunun uzerine Biz de hem onu, hem de ehlini 
kurtardlic Ancak kans1 geride kalanlardan oldu. 

84 - Onlann uzerine oyle bir yagmur yagd1rd.Ik ki 
bir bak, i~te suc;lularm sonu nasll olmu~tur. 

Allah Teala buyuruyor ki: Lut'u ve ailesini kurtardlk. Ehl-i Beyt'i 
(ailesi) di§mda onlardan hi~ kimse ona iman etmemi§ti. Allah Teala 
ba§ka lbir ayette §oyle buyurur: <<IBunun uzerine orada bulunan mu'
rninleri ~1kardlk. Zaten orada bir ev hal'kmdan ba~ka miisluman bula
madlk.» (Zariyat, 35 - 36) . Ancak kans1 miistesna. Qiinki.i o iman et
memi§, bilakis dini i.izere lkalml§, Lut'a kar§l onlara yard1m etmi§ ve 
kendisiyle onlar a:rasmdaki muayyen i§aretlerle Lut'a gelen miisafirleri 
onlara bildirmi§tir. Bu sebepledir ki Hz. Lut (a.s.) ; ailesi ile geceleyin 
yola ~1kmakla emredildiginde; bunun kariSma bildirilmemesi ve onun 
iilkeden ~1~anlmamas1 emredilmi§ti. Baz1lan : Bilakis o da onlann pe
§inden gelmi§tir. Azab geldiginde o arkasma donrnii§ ve kavmin lba§1na 
gelenler onun da ba:§ma gelrni§tir, demi§lerse de; kuvvetli olan gori.i§, 
onun iHkeden ~lkrnadigl, Lut'un ona ~l'kmaYl bidli:rmedigidir. Bilakis 
o, kavmi ile birlikte kalrm§tlr. Bu sebeple Allah Teala burada : «Ancak 
ka.riSI geride kalanlardan ~ldu.» buyurmU§tur. Ayetteki ( 0!;,\;JI ) ke
limesini «geride kalanla.rdan oldu.n §eklinde tefsir edenlerin yanmda 
«Hehlk olanlardan oldu.n §eklinde tefsir edenler de vard1r ki bu; ayeti 
laz1rm ile tefsirden ibarettir. 

«Onlann uzerine oyle bir yagmur yagd1rd1k ki. .. n ayeti: «Emri
miz gelince oranm altlru iistune getirdik ve i.izerine Ylgm Ylgm sert 
ta§lar yagd1rdrk. Ki bu ta§lar Rabbmm kartmda damgalanmi§tir. Bun- . 
lar, zalimlerden hi~'bir ZJaman uzak olmayacakt1r.n (Hud, 82 - 83). ayeti 
ile tefsir edilmi§tir. Bu sebeple burada: «Bir bak, i§te su~lulann sonu 
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nas1l olmu§tur.» buyurulmu§tur. Yani ey Muhamemd, bak; Allah'a 
ag1kga isyan eden ve O'nun elgilerini yalanlayanlarm a.Inbeti nas1l ol
mu§tur? 

imam Ebu Hanife -Allah ona rahmet eylesin- livata yapanm 
Lftt kavmine yaplld1~ gibi yti:ksek bir yerden atihp pe§inden ta§lan
masi gerektigi gorrilijtindedir. Alimlerden digerleri ise; evli olsun veya 
olmasm recmeclilecegi gorii§iindedirler. Bu, imam ~afti -Allah ona 
rahmet eylesin- nin iki kavlinden birisidir. Bu gorii§tin delili imam 
Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi ve ibn Mace'nin Deraverdi kanahyla ... 
ibn Abbas'tan rivayet ettikleri §U hadistir: Allah Rasftlii (s.a.) : Lut 
kavminin yaptigm1 yapam buldugunuzda; hem yapam ve hem de ya
pllam oldiirtiniiz, buyurmu§tur. 

Digerrleri ise §byle diyorlar: 0, zin·a eden gibidir. Eger evli ise recme
dilir, evli degilse yiiz sopa vurulur. Bu, ~afii'nin son kavlidir. 

Kadmlarla arkalanndan miinasebette bulunmaya gelince; buna 
liva:ta es-Sugra denilir. Bu da, seleften ba:z1lar1mn §8,z baz1 gorii§leri 
di~mda alimlerin icma'l ile haramd1r. Bunun yasakland!gma dair Allah 
Rasftlti (s.a.) nden bir gok hadisler varid olmU§tUr. Bu konuda Ba:kara 
suresinde (223. ayetin tefsirinde) bilgi verilmi§ti. 

- l, I a \ ) .J / (' ~ ----~ ) /// o I ., :""-·<·':•/. ~~~~~,~~~ .. \,J~~ 0 \;.\-"~ l..\) r" . ).J ~ 9-' , • ,.J .. . .. _o...-A L!.. , 
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85 - Medyen·e ae karde~leri Suayb'L Dedi ki: Ey 
kavmim; Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan b~ka bir ila
hmiz yoktur. Rabb1n1zdan size apa9Ik bir burhan gelmi~
tir. 0 halde 6lvuyu ve tartiy1 dogru tutun. insanlann e~
yasmi eksik vermeyin. Ve o 1sla'h olduktan sonra yeryu
zunde fesad vlkarmay1n. Bunlar sizin ivin hayrrhd.Ir, eger 
mu'minlerden iseniz. 

Medyen'e de l}uayb Peygamber 

Muhammed ibn ishak der ki : Onl.ar Medyen ibn Medyan ibn ib
rarum'in stilalesindendir. ~uayb ise Mikil ibn Ye§ciir'iin (?) ogludur. · 
ismi Siiryanca'da Yesrftn'dur. 
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Ben derim ki : Medyen kelimesi, hem ka;bileye ve hem de Hicaz 
yolundaki Maan yakmlanndaki §ehre verilen isimdir. Allah Teala: 
<eMedyen suyuna vannca davarlanm sulayan bir insan toplulugunu 
gordti.» (Ka.sas, 23) buyurmu§tur ki, lbunlar Ashab-1 Eyke'dirler. in
§8-allah ilerde bunlan zikredecegiz. Giivenimiz Allah'a;d1r. , 

<eEy kavmim; Allah'a 'kulluk edin, sizin O'ndan '~ka bir ilahm1z 
yoktur.>> Bu ifacte; btittin peygamberlerin ~agri.s1d1r. ((Rabbm1zdan size 
apa~Ik bir burhan gelmi§tir.» Benim size getirdiklerimin dogruluguna 
dair Allah Teala huccetler ve burhanlar gondermi§tir. Sonra ~uayb 
(a.s.); onlara, insanlarla muamelelerinde tH~tiyti ve tartiyi dogru tut
malarml, insanlarm e~yalanm, paylanm, eksik tutarak hainli<k etme
melerini ogtitlemi§tir. Nitekim Allah Teala ba§ka bir ayette : <eOl~tide 
ve tartlda hile yapanlarm vay haline. Onlar ki; insanlardan bir §ey 
ald1klan zaman, kendileTi Ol~erek tam ahrlar. Ama onlara bir §ey Ol~tip 
tartarak verdikleri zaman, eksik tutarlar. Onlar kendilerinin diriltile
ceklerini sarumyorlar m1? Btiytik bir gun i~in? Ki, insanlar o gtin; 
alemlerin Rabbmm huzurunda duracaklanhr.>> (Muttaffifin 1- 6) bu
yurur. Bu ifade, §iddetli bir tehdid, kuvvetli bir vaiddir. Allah'm bizi 
bundan uzak tutmasm1 dileriz. Sonra Allah Teala ogtitlerinin 'bollugu, 
ifadelerinin fasih olmas1 ile 11Peygamberlerin hatibi» denilen ~uayb 
(a.s.) dan haber vererek §6yle buyuruyor : 

?.>•, /. '•,' , • .,/) },..,.,) > \·/ '\>L-_,,>·::-s,. 
\f~;~;t;~~~:>.J~.J~.J~_,~,~~.,'.J~l.J 
/ ,.; ,., .t.l!,,. tJIII'.,.,.,.~ .,. .... ..,_ 
~9\~.,, S'VU::b\J~~Yffi~~;)\)~>~~ 
\,. • \~\.> .,.1=' .... ~~\/ >_ \ .>,~:f\ t'~i·~~=-:"'~if ~~·,,_;~ 
.!.'~..,,~s.~...ti~\....JP.J~~JL>~"~ . ~UI'~b ~ .... ~ . ., ...,----.,.... "" ,., .., ,,. ., ., 

.... ~·,•..;),_~.,, ' . \ . , ,............-....... ........ ., ,,. 
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86 - Ve siz, Allah'a iman edenleri tehdid ederek, 
Allah'In yolundan ahkoyarak ve onun egriligini isteyerek, 
her yolun ba~1n1 tutup oturmay1n. Hem hatirlayin ki; siz 
vaktiyle pek az idiniz de sizi 0 , c;ogaltti. Ve bak1n fesad 
c;1karanlann sonu nice olmu~tur. 

87 - Eger ic;inizden bir kismi benimle gonderilene 
inanrm~, bir k1sm1 da inanmami~sa; Allah, aran1zdaki hiik-
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mii. verinceye kadar sabredin. 0, hiikiim verenlerin en 
hay1rhsHhr. 

Hz. ~uayb (a.s.) onlara hissi ve ma'nevi olara.k yol kesmeyi ya
sakhyor. «Tehdid ederek ... her yolun ba§lni tutup oturmaym.» Mal
larlm size vermedikleri takdirde, insanlan oltimle tehdid etmeyiniz, 
diyor. Stiddi ve ba§kalan; bunlann, O§tirctiler oldugunu ooylemektedir. 
ibn Abbas, Mucahid ve bir ~to'klarmdan rivayete gi:>re ise; onlar, «Teh
did edere'k . .. her yolun ba§lm tutup oturmaym.» ayetini §oyle anla
IDl§lardlr : ~uayb'a tabi olmak tizere ona gelen mti'minleri tehdid ede
rek her yolun ba§lnl tutup oturmaym. Ancak bunlard'an birinci gorti§ 
daha kuvvetlidir. Zira Allah Teala: «Her yolun» buyurmU§tur. Bunlar, 
yollar olup Allah'm yolu ile tahsis buyurulmaml§tlr. ikinci a~tl'klama 
herhalde «Ve siz Allah'a iman edenleri Allah'm yolundan ahkoyarak 
ve onun egriligini isteyerek .. . » k1smma ait olmalld1r. Yani sizler, Al
lah'm yolunun egri btigrti olmas1m ister, arzularsm1z. «Hem hatlrlaym 
ki; siz vaktiyle pek az idiniz de sizi 0, ~togalttL» Sizler, azhgm1z se
bebiyle zay1ftm1z. Say1mzm fazlahg1 He izzete, gti~t ve kuvvete sahip 
oldunuz. 0 halde bundaki Allah'm nimetini hatlrlaym1z. «Ve bakm. fe
sad ~tikaranlann sopu nice olmu§tur?>> Allah'm yasakladlklanru .i§Ie
meleri ve el~tilerini yalanlamalan sebebiyle, g~i§ timmetleTin ve ne
sillerin 1ba§larma gelen azabl ve cezayt gortin. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Eger i~nizden bir ki&mi benimle gon
derilene inanml§, bir klsm1 da inanmam1§Sa; (benim tizerimde ihtilafa 
du§mti§Seniz) Allah, (benimle) araruzdaki htikmtinti verinceye kadar 
sabredip 1bekleyin. 0, htiktim verenlerin en haytrhs1d1r.>> mtittakilere, 
giizel ak1bet kafirlere de felaket verecektir. 

Tefsir, C. VI F. 190 
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Ian, ya memleketimizden c;Ikannz veya mutlaka bizim 
dinimize donersiniz. Dedi ki: fstemezsek de mi? 

89 .- Allah, bizi on dan kurtard1ktan sonra yine sizin 
dininize donecek olursak; dogrusu Allah' a kar~1 yalan uy
durmu~ oluruz. Rabbrm1z olan Allah'i.n dilemesi bir yana, 
O'na donmemiz bizim ic;in olacak ~ey degHdir. RabbrmiZin 
ilmi her ~eyi ku~atm1~trr. Anca.k Allah' a dayan1p giiven
dik biz. Rabbimiz, kavmimizle bizim aram1zda Sen, hakile 
hiikiim ver. Sen, hiikiim verenlerin en hayrrhsisln. 

AHah Teala; burada kMirlerin, Allah'm peygamberi §uayb ve 
o:nunla beraber olan mu'minleri nasll kar§Iladlklarmi, onu ve berabe
rinde'kileri ya kasabadan suTinek veya kendi dinlerine donmeye · ve 
i~inde bulunduklan duruma girmeye zorlamakla tehdid ettiklerini ha
ber vermektedir. Bu, peygamber ile bir konll§ma ise de, maksad; onun
la birlikte onun dininden olan kendisine uyanlard1r. «Dedi ki : !ste
mesek de mi?» ayetinde §uayb (a.s.) ~oyle diyor: Biz, sizin ~ag1rmakta 
oldugunuzu istemezsek de. IJ".i siz bunu yapacaksm1z? Eger biz, sizin di
ninize doner ve sizinle birlikte i~inde bulundugunuz duruma d~ersek; 
Allah ile birlikte ortaklan O'na e'§ ktlmakla, Allah'a kai'§I buyiik . bir 
yalan soylemi§ oluruz, Bu, kendisine tabi olanlann yerine Hz. §uayb'm 
ifadeleridir. «Rabbtmtz olan Allah'm dilemesi bir yana, O'na donmemiz 
bizim i~in olacak §ey degildir.» Bu ifade, durumu Allah'm me§iyyetine 
havaJe etmektir. 0, her §eyi bilir. O'nun ilmi her ~yi k~atmi§tlr. «(I§-
1erimizde, yaptlgimtz ve biraktlgimiz §ey1erde) ancak Allah'a dayamp 
guvendilk biz. Rabbimiz, kavmimizle lbizim amnuzda Sen, hak ile hu
kum ver. (Onlara kar§I lbize yar<hm et). Sen, hiikiim verenlerin en ha
ytrllsiSm. (Sen, as1a zu1metmeyen adilsin.) » 

90 - Kavminden kiifretmi~ olan ileri gelenler dediler 
ki : Suayb' a uyarsan1z andolsun ki; siz, o zaman hiisrana 
ugrayanlardans1n1z. 
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91 - Bunun iizerine onlan sarsmtl yakalaYJ.verdL 
Ve yurtlarmda dizustii c;okenler oldular. 

92 -- suayb'1 yalanlayanlar, zaten yurtlarmda hiQ 
oturmann~ gibi oldular. Suayb'1 yalanlam1~ olanlar; hus
rana ugrayanlar, i~te onlar oldular. 

Allah Teala, ~uayb (a.s.) m kavminin kiifiirlerindeki §iddetlerini, 
isyanlanm, haddi tecaviizlerini, i<;inde bulunduklan saplkllg1 ve hakka 
kar:}I kalblerinde yereden muhalefeti ha:ber vermektedir. Bu sebeple 
onlar yemin etmi§ ve: «~uayb'a uyarsamz andolsun ki; siz, o zaman 
hiisrana ugrayanlardansm1z.» demi§lerdi. Bunun i~in Allah Teala bu
nun pe§in<;~en : «Bunun iizerine onlan sarsmtl yakalay1verdi. Ve yurt
lannda dizi.istii '96kenler oldular.» ·buyurmll§tUT. Allah Teala burada, 
onlarm Hz. ~uayb'1 ve arkada§lanm iizdiikleri ve onlan memleketle
rinden ~1karmakla tehdid ettikleri gibi, kendUerini sarsmtmm (zelze
lenin) ya;kalayiverdigini haber vermektedir. Nitekim Hud suresinde de 
onlardan haber vererek §Oyle buyurmaktadir: «Emrimiz gelince; ~u
ayb'I ve heraberindeki inananlan katlm1zdan ·bir rahmet olarak kur
taTdik. Zulmedenleri de korkun~ bir ses yrukalad1. Ve olduklan yerde 
diziistii ~okiiverdiler.» (Hud, 94). Bu husl1staki miinasebet -en dog
rusunu Allah bilir ya- §Udur: Onlar: «Senin namazm rn1 bize; baba
lanmizm taptlklan ve mallanm1z1 diledigimiz gibi kullanmamizi men'e
diyor? Sen, dogrusu akll ba§mda yumu§ak huylu ·birisin.>> (Hud, 87) 
demek suretiyle, Alla!h'm peygamberi ~uayb ile alay ettiklerinde; !bir 
sayha (korkun~ bir ses) gelmi§ ve onlaTI susturrnu§tUr. 

Allah Teala; ~uara suresinde de onlardan haber vererek: «Onu da 
yalanlad1lar. Ve onlan, bulutlu bir giiniin azabt yakalad1. Dogrusu o, 
biiyiik bir giiniin azab1 idi.>> (~uara, 189) buyurur. Bunun sebebi, kiS
samn ba§ tarafmda zikredildigine gore; onlann : «Eger sad1klardan isen 
bize gO'kten bir par~a indir.» (~uaTa, 187) derni§ olmaland1r. Allah 
Teala; burada onlara, golgelikli giiniin azabmm isabet ettigini haber 
verme'ktedir. Biitiin bunlar, onlann aleyhine birle§rni§tir : Once onlara 
gOlgel.iikli giiniin azab1 isabet etmi§tir. Bu, on1an golgeleyen bir bulut 
olup i~inde ate'§ten §erareler, yalazlar ve yak1c1 alevler vard1. Sonra 
onlara gokten bir sayha, altlanndan da yerden §iddetli bir sarsmti 
gelmi§tir. Canlan ~1krn1§, nefesleri u~rnU§ ve cesedleri sonrnii§ de : 
<tYurtlarmda dizi.istii ~okenler» olmu§lardir. Sonra Allah Teala : «Za
ten yurllannda hi~ oturmarni§ gibi oldular.» buyuruyor ki; sanki on
lar, azab kendilerine isabet ettiginde peygamberleri (Hz. ~uayb'1) ve 
arkada§lanru ~1karma:k istedikleri illkelerinde hi~ oturmami§ gibi ol-
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dular. Sonra Allah Teala, onlarm sozlerine mukabil: «~uayb'I yalan
laml§ olanlar; hiisrana ugrayanlar, i§te onlar oldular.» buyurmu§tur. 

'~ ,\ ... ·~·~.; "'\:.'";.a,"~"" "" ""v"~:\~~' ·~v ""~,.., ...... '.r~:
~~i--.,;..,... )~~~~;}~~. -t.Jf_J·J~J;.t 

~f:. • ..-.~·:
~~~.J 

93 - Bunun iizerine o~larda.n yiiz r;evirdi ve dedi ki : 
Ey kavmim; andolsun ki, ben Rabb1m1n bana vahyettikle
rilli _size bildirdim. Venice ogiit verdim. Oyleyse ben, kiif
redenler kavmine na~nl tasalan1nm? 

Onlara isabet eden aza'b, musi'bet ve ceza; isabet ettikten sonra 
~uayb (a.s.) onlardan yiiz ~evirmi§ ve onlan ayiplayip azarlayara;k: 
«Ey kavmim; andolsun ki, ben Rabb1mm . bana vahyettrklerini size bil
drrdim. Venice ogut verdim.» Benimle gonderileni size ilettim. 0 halde 
s'iz benim getirdiklerimi yalanlami§, inkar etrni§ken size iizillecek, ta
salanacak deguim, demi§tir. Bu sebepledir ki : «Oyleyse ben, kiifre
denler kavmine nasll tasalamnm?n demi§tir. 

----- i Z A Hi-----

Ta:tih Boyunca iman Kervam 

Bir irrnan kafilesi ile _pa~a bulunuyoruz... i§te bu kafilenin iz
leri... Ve i§te pnderleri ... i§te §unlar da yollarmda:ki i§aretler ... Bu ka
file, yeryiizii denilen §U yild1z iizerindeki uzun yolculugu boyunca be§e
riyeti boyle kucakl1yor ... insanlrk yolunu yitirdigi, Allah'm dogru yo
lundan aynllp ta ~e§itli yollara sap1ttlg1 ve yul~m §eytanlann tuttugu 
§ehevi arzulann bask1s1 altmda ezildigi zamtfu ... ~eytan s1rf kinini din
dirmek, intikamm1 almak ve insanoglunun dizgininden tutarak cehen
neme dogru ..siiriiklemek icin §a§Irtti~ zaman ... bir de balnyoruz ki bu 
yiice kafiile be§eriyeti hidayete dogru yoneltiyor, oniine l§lk . tutuyor 
ve cermet rayihasm1 kokutarak huzura ka vm~turuyor.. . insanllgi, ze
hirli yollardan sakmdlnyor, tnel'un §eytamn ve eski dii§ma.run §errin
den koruyor ... 

Ge~ekten pari~ bir sahne bu ... Evet- uzun yol boyunca hayat 
okyanusundaki de.rin ~ati§nlayi canland1ran son. derece goz allc1 lbir 
manzara ... 
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Be§eriyetin mazisi, olduk~ .zor anla§Ilabilen 'kan§lkhklarla. dolu
dur. E§ miza.~ll 'bu yarat1g1n terkibindeki formill hayli ~etindir. Zira 
bu varll.k, :birhirinden ~ok ayr1 ve uzak olan iki unsurdan meydana gel
mi§tir ki taiban tabana z1t alan bu unsurla.T, anca·k Allah Teala'run tak
dir ve kudretiyle te'litf edilmi~lerdir. Bunlardan birisi ctamurdur. in
san~n iskeletini te§kil eder. Oteki ise Allah'm kendi ruhundan (yiice 
lutfundan) bah§ettigi nefhad1r. <;amur iskeleti as1l insan yapan da 
hudur ... i§te ·bOyle bir yaratlk, tarihi hayatlm elbette karl'§lk fa~ktorler 
ve amillerle i~ i~e ytiriitecektir. Bu ha:liyle insanoglunun, hem fiziki 
hem de metafizi:k a.Iemlerle alakas1 olacakhr. .Adem'in kiSSa.sml anla- · 
tlrken bu konuya temas etmi§tik. ilahi gerc;eklerle miinasebeti ola
cak ... O'nun iHde ... i siibhaniye'si, kudreti, kuvveti, takdiri, lutifu, ra.h
meti vesaire ile .. . Mele-i A'la ve melekler ile de alakas1 olacag1 gibi; 
iblis ve avanesiyle de alakas1z kalmayacak. Elle tutulan gozle g&riilen 
§U alem ve bu alemde hiikiim siiren degi§mez ilahi kanunlarla da alA
kasl olacak. Yeryiiziindeki oteki mahluklarla da ilgisi bulunac$ gibi, 
insanlar kendi aralannda da yekdigeriyle ala.kall olacaklar. 

KISacas1 insan, bu f1trat1 ve miinasebettar oldugu bu fa:ktOr ve 
ufuklarla uyu§an veya ~ati§an bu kabiliyetleriyle hem bu a.Iemlerle, 
hem de !bu ufuklarla 'kar§Illkll faaliyet icra eder... Muhtelif alaka ve 
miinasebetlerle i~ i~e girmi§ olan bu hayat o'kyanusu i~inde alnp git
mektedir insanhgm tarihi. insan biinyesindeki zaaf ve kuvvet, takva 
ve hidayet, goriilen ve goriilmeyen alemler ile miinasebettar olarak, 
kainatta 'bulunan maddi ve manevi gii~ler ve unsu:rlarla faaliyet icra 
ederek ve nihayet ilahi takdir ile alakadar olarak ... tekevviin eder in
sanhgm tarihi. . . ve islam, bu kannakan§Ik va:Inalann l§Igmda a~1klar 
insanllk tarihini... 

tnsanllk ta:rihini, ((iktisadi>> veya ((siyasi» yonden ele alanlar var
dlr. Baz~lan da ((biyolojik» veya ((r1lhi» yahut ta ((psikolojik» yonden 
ele almaktad1rlar. Kimisi de ccakli» yonden ele al1r. Bunlann hepsi de, 
insanm yakmdan veya uza'ktan fakat s1k1 s1k1ya bagh bulundugu oteki 
amilleri hesaba katmazlar. insanligm tarihi bu amillerle meydana gel
mektedir. Durum bu iken onlar meseleye tek yanl1 bakarlar. Ancak 
islam'm, bu tarihe ba'kl§l degi~ik olmu§tur. 0, insam ~evreleyen biitiin 
§artlan dikkate alml§ ve insanl1k tarihine bu ~1dan 'bakrm§tlr. 

Biz, Kur'an'm bu §artlan ve insamn olU§tugu va.satl oldugu gibi 
aksettiren ger~ek sahneleriyle ka.T§l kar§1yay1z. Be§eriyetin dogu§unu 
gOsteren sahneye §ahid olmu§tuk. Maddi ve ma'nevi alemlerle gizli 
~1'k unsurlann bu sahnede bir araya geldigini gormii§tiik. Bu alemlerle 
insan dedigimiz varllgm ilk andan itibaren alakah oldugunu mii§ahe
de etmi'§tik. Bu yarat1gm temel kabiliyetleri bize gost~rilmliti. Mele-i 
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A'la'da degerli yeri ve dogu§u, Hak Teala tarafmdan ilan edilirken me
leklerin nas11 secde ettiklerini gormii§tiik. insanm myif taraf1 da vardl. 
Biitiin yukandaki ta'zim ve ikramlardan sonra §eytanm onu nas1l pe
§hl:Q.e siiriikledigine de §ahid olmu§tuk. Evet, sonra insanoglu yeryu-
2/iine -indirilmi§ ve artlk oradaki vasata uyarak yeni §a:rtla.rla ha§Ir 
ne§ir olmaya ba§lami§tl. 

insanoglu yeryiiziine inerken Rabbma in·an1yor, giinahlanmn af
fim diliyordu. Uzerine halifeli'k sorumiulugunu da yii'klenmi§ti. Allah'
tan gelene uyacak, §eytandan ve nefsinden gelecek vesveseleri redde
decekti. ~iiphesiz bu 'konuda ilk tecriibesinden de faydalanacaktl. Biz 
bunlann hepsini gormii§tii'k. 

Zaman ilerledi; yeni §artlann dalgalan arasmda insan c;alikaiand1. 
Birbiriyle c;eli§en bu giic; §artlar, hem onu hem c;evresini yiprattl. Vic
dam zedelenen insanoglu, hayat seyrini degi'§tirdi. Bu bahiste, kar§l
lanmasl g'ii\! §artlann insarihgl nasll yen'iden cahiliyete siirtikledigini 
gorecegiz .. 

insan unutabilirdi... unuttu ... Zaafa dii§ebilirdi... dii§tii ... §eytana 
maglU.b olabilirdL . ve oldu.. . yeni tba§tan kurtanlmas1 .gerekir. 

0, yeryiiziine inerken tevbe etmi§, hidayete ermi§ bir ehl-i tevhid 
idi. ~imdi ise onu; aZitmi§, miifteri ve mii§rik (Allah'a ortak kO§an) 
olarak gormekteyiz. 

Frukat, c;e§itli cereyanlarm onu kotii bir vasata itmi§ olmasma rag
men kendisine yol gooterip Rabbma dondiirecek bir 'gOTevi var. Rahmet 
sahibi Allah onu yalmz birakmami§. 

i§te bu SUrede biz, iman kafilesiyle kar§Il~Iyor ve bu kafilenin 
, bayragmm, Allah'm sec;kin kullan peyga:mberler tararfmdan dalgalan-
. dmldigmi goriiyoruz. Nuh, Hud, Salih, Lut, ~uayb, MU.Sa ve Muham

med (Aleyhimiissalatii Vesselam). Bu miioorek zevat; insanlan Allah'a 
yoneltip ikaz ederek be§er kafilesini, her zaman her yerpe goriilebilen 
sap1khklanndan kurtarmakla gorevlidir. Be§eri, §eytamn siirtikledigi 
uc;urumdan kurtanp hidayete ula§tlrdiklanm goriiyoruz. Aynca, hida
yet ile dalalet, hak ile batll ve yiice peygamberler ile insanlann ve 
cinlerin §eytanlan arasmda gec;en c;etin sav~ sahnelerini seyrediyo
ruz. Ancak; her hamlenin sonunda ikaz ve ogiide aldm§ etmeyen ya
lancilann feci Mnbetleriyle, peygamberlere tabi olan mii'minlerin mutlu 
a.Inbetleri de hirer tablo halinde goze c;arpmaktad1r. 

Kur'an'dak:i k1ssalar, her zaman bOylesine tarihi c;izgiyi ta'kitb et
mez. Gorilliiyor ki bu surede, tarihi bir c;izgi ta,'kib edilmi§tir. insanog
lunun ilk dogu§undan ba§lanarak ta'kib ettigi seyir arzedilmektedir. 
Bilindigi •gibi §eytan, sonunda cehenneme teslim edebilmek ic;in insan
lan tamamen tehli'keli oolgelere siirii'kler. Surede, yoldaki .i§aretleri 
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d'ikka;te almadan bu · bolgelere sapan insanhgm kurtanlmas1 yolunda 
iman kafilesinin sarfettigi gayretler de anlatlhyor. 

Biz, ·ayetleri ayn ayn ele almadan once hu ayetlerin tum olamk 
meydana koydugu sahneye bir goz atahm : . 

Be§eriyet; yola koyulurken hidayete ermi§ti, mu'mindi, tevhid eh
lindendL Fakat gerek munasebet halinde oldugu dl§ unsurlar, gerek 
bizzat terkibindeki birbirine z1t unsurlann te'siriyle sonradan zaman 
zaman dalalete, §irke ve cabiliyete dii§tii. Bu s1rada peygamberler geldi, 
yol gosterdiler ve onceki haldkat1 yeniden telkin ettiler. Kimi helak 
oldu, kimi de helakten kurtulup ya:§amaya devam etti. Ya§ayanlar, tev
hid hakikatini yeniden k~bul edenlerdir .. Bunlar, Allah'm birligini ta
mnn§lar ve tek Allah'a butun varhklanyla teslim olmU§lardir. i§te bun
lar, peygamebrle:rinin ag1zlarmdan ~l.lkan §U sese kulak vermi§ kimseler 
idi: 

«lEy milletim, Allah'a kulluk edin, O'ndan 'ba§'ka tannmz yaktur ... » 
Allah'm g6nderdigi buti.in dinler, bu tek hakikat esasma dayanrm~ 

ve tarih boyunca butiin peygamberler, aym hakikati telkin etmi§ler
dir. Gelen her peyga;mber §eytamn sa:[nttig1, ger~egi unutturarak dala
lete siiriikledigi butun kavimlere bu cumleyi tekrarlann§lardir. Bilin
digi gibi c·ahiliyetlerin . karakterlerine gore kavimlen \!e§itli ilahlara 
inandu-an §eytan, be§eriyeti zaman zaman §irke dii§iirmii§ ve dii§'iir
mektedir. i'§te ha;k ile batll arasmdaki mucadele . bu temele dayamr. 
Allah Teala bu esas iizerinden inkarc1lan helak eder ve mu'minleri 
kurtulu§a erdirir. Kur'an'da peygamberlerin (a.s_) ayn ayn dillere 
mensub olduklar1 'halde ortakla§a kullandlklan bir ta'bir var<hr. Kur'an, 
bu ta''biri anlatlrken aym kelimelerle bir cumlede §oyle ifade etmi§tir. 
<<'Ey milletim, Allah'a kulluk edin, O'ndan ba~a tannmz yoktur ... » 
Bu, tarih boyunca ilabi dinlerdeki akaid (temel inanl§lar) birligini ·is
batlamakta ve irianglarm telaffuz itibariyle de aym oldugunu goster
mektedir. Zira gergek i'tikad1 ta'bir eden ·bu cumle, son derece ma'ni- 
dar olup butiin peygamberlerin tekrarlamasiyla inan<; ·bir1igini elle 
tutulurcasma tasvir edebilmektedir. Kur'an kendine has -U.SIU.buyla i'ti-
kad tarihini bu §ekilde ag1klan1I§tlr. . · · 

Bu takrirlerin l§lgl altmda «mukayeseli dihh~r» tarihi ara§tmnala
nnda ta'kib edilen metodun, Kur'an metodi.mdan ne kadar farkh ol
dugu ortaya <;rlnyor. 

Evet Kur'an'daki · bu · 3.g1klama bize, peygamberlerln getirdikleri 
ilahi dinlerde temel inanglar bak1mmdan herhangi bir «degi§me» ve 
«geli§me» olmad1gm1 gosteriyor. Baz1lan i'tikadlann, tedrici olarak ge
li§tiginden s<:iz ederler. ilahi dinleri de bu geli§me meyanmda mutalaa 
ederler. Halbuki Allah (c.c.) boyle buyurmuyor. Kur'an'da gordiigumiiz 
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gibi ilahi dinler, hep ayru hakikati ihtiva ederek gelmi§lerdir. ifadenin 
ayru kelimelerle nakledilmi§ olmas1 bunu apa91k gostermektedir. 

«Ey milletim Allah' a kulluk edin, O'ndan ba§ka tannmz yoktur» ... 
Butiin peygamberlerin kulluk edilmeye davet ettikleri ilah, «!Alem

lerin Rabbi» olan Allah'tlr. K1yamet gununde insanla.rm muhasebesini 
yapacak da O'dur. Hi9 bir .peygamber insanlan, herhangi bir kabilenin 
veya milletin ilah kabul ettigi hurafelere davet etmi§ degildir. Hi9 bir 
peygamberin dininde totemcilik, y1ldrzperestlik, ruhlara tapma. ve put
perestli:k grbi ,inan9lann asla yeri yoktur. Kendilerine «dinler tarihi bil
gini» admr takan bir grup insan, muhtelif ca.hiliyet devirlerini ve o 
devirlerin inan9Ianm ele ahrlar, «i§te o devirlerde ~anu§ insanlarm 
dini budurn derler. Asrl dini inan9lan dikkate almazlar. 

Halbuki, peygamberler peyderpey gelmi§ler, halis tevhidi telkin 
etmi§ler, alemlerin · Rabbmm yegane ilah oldugunu ve ahiret gtinunde 
hesab sorac~ru ogretmi§lerdir. Ne var ki, daha once de ifade ettigi
miz gibi, insan bunyesinde'ki 9eli§ik unsurlara bir de her peygamberin 
vazifesini muteakib be§eriyete musallat olan cehalet eklenince i'tikad 
c;izgisinden sapmalar olmu§tur. Bu sapmalar, ~e§itli §e:killerde tezahur 
etmi§tir. i§te, kendi kendilerine «dinler alimi» adrnr ta:k:anlarm ara§
tlrdlklan, sonra da tedricen geli§tigini iddia ettikleri dinler, bu. sapma 
devirlerinin yanlr§ inan9Ianm kapsar . . 

Her §eye ragmen, bu konuda varid olan ayet-i celile a~rk ve ke
sindir. Buna uymakla en dogru yol bulunmu§ ve en saglam bilgi edi
nilmi§ olur. Bilhassa islam akidesinden bahsedip onu mudMaa eden 
yazarlar i9in ba§ka mesned yoktur. inanmayanlara gelince, onlar za:. 
ten ne iseler odurlar. Allah ne buyurmu§Sa dogru buyurmtl§tur. 0, 
gerGekleri ortaya 91karanlann ve bu ger9eklere gore hukum verenlerin 
en hayrrliSrdrr. 

Be§eriyet, bir evvelki peygamberin ogrettigi tevhid dininden uzak
la§tlk9a peygamberlerden bir yenisi gelmi§tir. -Adem Aleyhisselam ile 
e§inin inand1klan gibi- ilk insanlar alemlerin Rabbmr tasdik etmi§
Ierdir. Sonra, anlattlg1m1z amiller sebebiyle saprtmr§lar ve Nuh (a.s.) 
gelmi§, yeniden kainatm sahibini tasdike 9$rml§, iman edenler kur
tulmu~. yala.nlavanlar tufanla bertaraf edilerek yeryuzu Hz. NUh'a uyan 
insanlar ve onlarm yolundan giden soylan ile ma'mur olmU§tur. Za
manla evvelkiler gibi 'bunlar da cahiliyetin pencesine dti§mu§ler, sonra 
Hud (a.s.) gelmi§tir. Hud (a.s.) un peygamberligini tasdik etmeyenler 
L<;e, 'kas1rga ile helak olup gittiler. i§te ilahi dinlerin mazisini anla.tan 
ayetler, b6ylece tekrar tekrar insanlann bilgisine sunuluyor. 

Kavmine gi:inderilen herhangi bir peygamber; «Ey milletim, Al
lah'a kulluk edin, O'ndan bagka tannmz yoktur» diyor ve nasihatma 
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devam ederek, «ben simn igin giivenilir bir ogiitgiiyiimll diye ilave edi
yordu. Boylece peygamberleT; sorumlulugun onemini anlatmaya gah
§lyorlar, ge,rek diinya gerekse ahirette cahiliyetin tehlikeli aKl'betini 
hatlrlat1yorlar, kanlannm ve canlarmm bir pargas1 olan kavimlerini 
hidayette gormeyi arzu ediyorlardL Fakat her defasmda kavmin ileri 
gelenleTi Ha:kk'm kar§ISma dikiliyor, kainatm Rabbma teslim olmay1 
reddediyorlardl. Tek Allah'a inanmak ve O'na kulluk etmek! ... Olm:az 
oyle §ey, diyorlard1. -i§te peygamberlerin gorevi as1l burada ba§hyor, 
il~i dinler bu inanc1 y1kmak i9in g6nderiliyordu-. Miicadelenin bu 
safhasmda peygamberler, batila kar§I haikk1 hayk1rarak ilan ediyordu. 
Ama ne yaz1k ki temel inan\! mevzuunda iimmet, kesin olara.k ikiye oo
liiniiyordu. Bundan sonra milliyet, akrabahk, hatta aile baglan ikopa
ralk, yerini yalmz dini inang baglanna terk ediyordu. Bir de bainyor
sunuz !bir «kavm>> birbirine dfr§man iki millet haline geliyor, aralarm
da akrabahk, ve ha§ka alakalardan eser kalm1yordu... i§te o zaman 
ilahi hiikiim tecelli ediyor, inanan iimmetle inanmayan bedbahtlann 
haklan veriliyor, inanmayanlar yerle bir edilirken, inananlar kurtu
lu§a eriyorlardl. Allah'm adet-i seniyye'si hep boyle cari olmu:§tUr. 
Once inan\! mevzuunda ikiye bOliinmii§, inananlar yalmz Allah'a kul
luk edeceklerini a«;Iklaml§lar, bat1la kar§I olduklarim isbat etmi§ler, 
iman edere'k inanmayanlardan a:yn olduklaniu ilan etmi§ler ve ondan 
sonra ilahi ka·rar tecelli edip haJkhy1 haks1z1 ayird etmi§tir. ilahi gagn 
(Kur'an) ; tarihi dinlerin, tarih ic;indeki seyrini bOyle anlatmaktad1r. 

Her peygamberin gorevi digerininkiyle bir noktada birle§mi§tir. Bu 
gorev; insanlan bat1lm saltanat ve tahakkiimiinden kurtarmak, yal
mzca -alemlerin Rabbi olan- Allah'a yoneltmektir. Bu temel krude 
vaz'edilmeden be§er hayatmda yararh olacak hi«; bir §eyi ikame etmek 
imkam yoktur. Kur'an, peygamberlerin tel'kin etti'kleri bu ortaJk kaide
nin di§mda kalan teferrua t hakkmda 'fa·zla bilgi vermemi§tir. Bu; te~ 
ferruatm, 'bu temel kaideye dayanacag1 ve bu kaidenin di§ma c,;Ikama
yacagl igindir. Bu krude, -Allah indindeki onemine binaen- Kur'an 
iislubuyla bu §elkilde ac;Iklanmi§ ve iman kafilesinin miicadelesi mev
zuunda esasen biitiin Kur'an'da sadece bu ortak kMde zikredilmekle 
yetinilmi§tir. Bunu, Sure-i En'am''in onsoziinde de ifade etmi§ti'k. Gerelk 
Mekke'de indirilen ·ayetlerin, gerekse Medine'de indirilen ayetlerin ko
nulan, bu kaideye dayamyor. -Ritab vaki' oldukc;a ve bir hiikiim 
vaz'ed:ildikge- aym kaide z1mnen de olsa tekra;lamyordu. 

Unutulmamahdir ki, bu dinin bir «haJkikati (ozii) l) var, bir de bu 
hakikati anlatma «iislubull var. Esas itibariyle bu <riislUbll anlablmak 
istenen <<ha'kikatll tan daha az onemli degildir. 0 halde bu temel ha
kikati 'izah etmemiz gerektigi kadar aym hakikatm izahrn:a yarayan 
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tisluhu da tammak icab eder. Tevhid dininin hakikat1m izaha. yarayan 
bu tisluba gore: .Konu a~1klamr, oteki konulara nazaran huslisiyeti 
varsa tekrarlamr, te'yid edilir. i§te bu· surenin kiSsalannda s1k slk s6-
ziinii ettigimiz kaidenin te'krarhmmasi, ~rklarunas1, te'yid edilmesi, 
hususiyet kazandmlmas1 hep bu prensibe ·gore olmu§tur. 

Bu k1ssalar; insan ruhunda yer alan . kiif'iir ve iman tabiatlm tas
vir etmektedir. Tekrar be tekrar da imana mtistaid gonilllerle, kiifre 
kabiliyetli goniillere dair ornekler sunmaktad1r ... §iiphesiz ki peygam
berlere inananlarm gonliinde Allah'a teslimiyet .ve Rasuliine itaat ko
nusunda biiyii.klenmeden eser bulunmad1g1 gibi Allah Teala'nm kendi 
aralarmdan birini s~erek teblig ve ihtar yetkisini · ona. vermesine kar§l · 
hayretten de eser bulunmamaktadir ... Peygamberleli inkar eden katir
lere gelince onlar, kiifrii yiicelik samyorlar, cehaletin §Ohret ve sal~ 
tana.t saydlg1 §eylefli, nizamm ve mahlukaJtm sahibi alan Allah'·a ter
ketmekten ka~1myorlar, aralarnndan birinin (peygamberin). ooziine uy
mayi kibirlerine yediremiyorlardl. Bunlar hiikiimdar, a§iret reisleri ve 
kavim iizerinde niifuzu olan ki§ilerden meyda.na gelen «bir grub>> dan 
te§ekkiil eriyordu. Burada, dinin miicadele konusu daha iyi anla§Ih
yor. Goriiliiyor ki mesele, hakimiyet ve saltanat meselesidir. Kiifiir: · 
grubu, Peygamberlerin «ey milletim, Allah'a kulluk ~iniz, O'ndan 
bal§ka tannmz yoktur ... >> «Ancak ben alemlerin Rabbmm peygambe
riyimn dediklerini duyduk~a anllyorlardl ki; bir tek ilah'a ~ag1rmanm, 
iistelik bu ilah'm kainatm Rahb1 oldugunu ilan etmenin manas1; ene .. 
rinden, gasbettikleri saltanatm almmas1 ve asll sahibine verilmesi de
mektir. Bu sa.ltanat, alemlerin Rabbma aitti. i§te bu sa.ltana.tl verme
mek i~in direnirler, sonunda helak olurlardL Saltanat sevdas1 i~lerine 
oylesine i§lemi§'ti ki, kendilerinden sonrakiler bu saltanattan faydala
namayac~tL <;iinkii 1bu sevda onlann helakine se'beb olacak, iistelik 
bu yiizden de cehennemi boylayacaklardL Peygamberleri yalanlayan
lar h~kmda -klssalarda anlatlldlgl iizere-- ilahi kanunlar carl ola
caJktl. :A.yetleri unutmak, haktan uzakla§mak ... Soma da peyga.mber
lerin ogutlerine kulak vermemek, yalmz Allah'a ibadet etmeye -kibir
den dolay1- yana§mamak, alemlerin Rabbmm emirlerine boyun e~e
mek, gurur, al·aya alma, ihtar derken diinya azab1! .. . Evet, tugyan, teh
did, mii'minlere i§kence, 'buna ka!"§Illk mii'minlerde sab1r, s~bat ve 
inan~lann kesinlikle aynlmas1... Nihayet tarih boyunca goriilegelen 
ilahi adetin tecellisi ye hel8ik! . . . ' 

:A.yetlere g~meden, iizerinde durmak istedigimiz ·konulardan so
rtuncusunu da §Oyle 6zetleyebiliriz : Bat1h kucaklayanlarm, hi~ bir za
man harokm mevcudiyetine tahammiilleri yoktur. Hak, -neticeyi Al
lah'm hi.iikmiine ve takdirine b1~arak~ OO.tlll kendi haline terkedip 
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kendisi de bir kenarda sakince varhgm1 siirdiirmeyi dii§iinse bile, batil, 
harokm b·u tutumuna dahf nza g6stermez. Daima onu kovalar, miica
delesini siirdiiriir. ~uayb (a.s.) milletine «i\!inizde madem ki benimle 
g6nderilene inanan !bir topluluk ve inanmayan bir topluluk var, o hal
de AUah'm aramizda hiikmiinii bildirmesine kadar saJbredin. Allah, 
hi.iikmedenlerin en iyisidir.» demi§ti. Ama onlar, bu uygulamaYI kabul 
etmemi§ler ne hakkm ya§amasma, ne de bat1lm saltanatmdan kurtu
lan 'bir toplulugun, yalmz Allah'a kulluk etmesine nza gooterebilmi§
lerdi: «Milletinin biiyiiklii..l{ taslayan, ileri gelenleri : Ey ~uayb ya di
nimize donersiniz, ya da and olsun ki seni ve inananlan seninle be
raber krusabam1zdan c;:1karmz, dediler.>> ~uayb (a.s.) tekUflerini redde
derek ger<;ekleri onlara hayk1rd1: «istemezsek de mi? dedi» ve devam 
etti «Allah, bizi dininizden kurtard1ktan sonra ona donecek olursaik; 
dogrusu Allah'a kar§I yalan uyduTIIlU§ oluruz.» 

~uayb (a.s.) onlann kar§Ismda susamazd1. Dine davet etmek du
rumunda olanlar ic;:in batll ile sava§ farz idi. Zira batlh kucaklayan
lardan kac;:mmak fayda vermezdi. Batlla inananlar, onlan rahat bi
rakma:zlardl. Kendi dinlerine dfuldiiriinceye kadar onlan ta'kib eder
lerdi. Halbuki onlan, Allah kurtarmi§tl. Evet, onlar kal'blerinden sadece 
bat1h ooktiikleri ve yalmz Allah' a . ibadete yana§bklan andan itibaren 
Allah onlan. kurtarmi§tl. Kurtulu§tan sonTa yeniden ootlla donemez
lerdi. <;aresiz sava§acaklar ve sav~ §artlanna dayana.caklardl. inanc;:
lar kesinlikle aynldlktan sonra ilahi hii'kiim tecelli edecekti. Bunu beik
leyeceklerdi. Ve peygamberleri ~uay!b'la birlikte ccBiz yalmz Allah'a gii
vendik. Rabb1m1z, bizimle milletimiz arasmda hak ile Sen hiikiim VeT. 

Sen, hiikmedenlerin en ha;yirhsism.>> diyeceklerdi. Ve bundan sonra 
tarih boyunca goriilegelen ilahi ikanun tecelli edecek, batll ehli miadm1 
dolduracaktl. (Seyyid Kutulb, Fi Zilal'il-Kur'an, VI, 110- 118). 

'-----{)()o--
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94 - Biz, hangi kasabaya bir peygamber gonderdiy
sek; yalvanp yakars1nlar diy~, ora halkm1 mutlaka darhk 
ve slk1ntlya ugratm1~1zdrr. . 

95 - Sonra kotiiliigiin yerine iyiligi koyduk. Niha
yet QOgalchlar ve : Atalanm1za da fakirlik, ~iddet, hasta
llk, iyilik ve geni~lik dokunmu~tu, dediler. Bunun iizerine 
Biz de onlan kendileri farkma varmadan ans1z1n yakala
yiverdik. 

Kasabalar HaHn 

Allah Teala, kendilerine peygamber gonderilen g~mi§ iimmetleri, 
nelerle imtihan buyurch.igunu haber vermektedir. Onlan darllk ve si-
kmti ile imtihan etmi§tir. '1\yetteki ( .\...t,Jl ) kelimesi ile, onlann be
denlerine is§;bet eden hastahklar kasdedilmektedir. ( .1~1 ) kelimesi 
ile de, onlann b~ma gelen fakirlik, ihtiyac; ve benzeri §eyler kasdedil
mi§ti.r. <<Umulur ki yalvanp yakanrlar.» Ba§lanna gelenin giderilmesi 
ic;in Allah'a dua eder; yalvanr ve yakan.rlaT. 

Burada soziin anlam1 §oyle olmaktad1r: Allah Teala onlan, yal
vanp yakarsmlar diye §iddete, zorluga duc;ar kilffil§tlr. Allah'm ken
dileTinden dileyip murad ettigini yapmami§lar ve bir de .bollukta de
nenmeleri i~in durumlan bolluga c;evrilmi§tir. Bunun i~indir ki Allah 
Teala: ((Sonra kotUliigun yerine iyiligi koyduk.» buyuruyor. Onlarm 
halini darhktan bolluga, hastahktan Slhhat ve afiyete, fakirlikten zen
ginlige c;evirdik ki; bunun iizerine Allah'a §Ukretsinler. Ancruk bunu 
yapmadllar. 

«Nihayet (kendileri, c;ocuklan) c;ogaldllar. (Malian da c;ogald1.) 
Ve : Atalanrmza da fakirlik, §iddet, hastallk, iyilik ve geni§lik dokun

. mU§tur, dediler. Bunun iizerine Biz de onlan, farkma varmadan ansi
. zm yakalayrverdik.» Allah' a yalvanp yatkarsinlar ve O'na donsiinler 
diye; bunlarla · ve onlarla kendilerini imtihan ettik. Ancak ne bunlar, 
ne de oillar kendilerlne te'sir etmedi, ne bununla ve ne de digerleri ile 
yaptlklarmdan vazgec;mediler. Aklsine: Eskiden atalanrmza isabet ede
nin benzeri olarruk ·bize once darhk ve Sikmti, sortra da iyilik ve geni§lik 
dokunmU§tur. Zaman bu; bazan oyle, bazan ooyledir, demi§ler ve bun
lardruki Allah'm emrini anlamami§lar; her iki durumda da Allah'm 
kendilerini imtihan ettigini hissetmemi§lerdir. Bu, mii'minlerin halinin 
hilafmad1r. Onlar, geni§].ikte Allah'a §iikreder; darhk ve s1kmtlda ise 
sabrederler. Nitekim Buhari · ve Miislim'in Sahih'lerinde rivayet edil
digine gore, §6yle buyurulmu§tur : 
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Mii'minin durumuna §a§Ihr. I>Ogrilsu onl.m her i§i hayJ.rdlr. Bu hu
sus mii'minden ba§kas1 i~in bOyle degildir. Ona iyili:k ve geni§lik isabet 
ederse; §U'kreder ve bu kendisi i9in hayJ.r olur. Bir s1kmt1 ve darhga 
du9ar kahrsa; sabreder, bu da kendisi i~in hay1r olur. Mii'min ki§i; 
Allah'm, kendisini iyilik .ve geni§likle, darhk ve sikmti ile imtihan et
tigini anlayan kimsedir. Bu sebebledir ki; bir hadiste §Oyle buyurulmu~
tuR.;__ Giinahlanndan tertemiz olup annmcaya kadar imtihan mii'minle 
daima oberaberdir. Miina.f1gm benzeri ise, sahibinin kendisini ni\!in bag
ladlgrm ve ni«;in sallvenligini bilmeyen merkebdir . 

.Bu seoobledir ki Allah Teala hemen arkasmdan: «Bunun iizerine 
Biz de onlan, kendileri farkma varmadan (ve hissetmeden) ansiZin 
(az§;b ile) yakalayJ.verd'ik.» buyurmu§tur. Bir hadiste §Ciyle buyurulur: 
AnsiZin oltim; mii'min i~in rahrnet, kafir i~in ise esefle (iiziintii lle) ya
kalanmacilr. 

-
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®~~~~_;,{)~\~yt~~~ · 
96 - Sayet kasabalann halk1 inanm1~ ve sak1nm1~ ol

salardi; . eib-:ette iizerlerine gokten ve yerden bereketler 
ac;;ardlk. Fakat onlar yalanladllar. Biz de bunun iizerine 
on1an, yaptlklarmdan dolay1 yakalay1verdik. 

97 - Kasabalann hallu; kendileri geceleyin uyurlar
ken, azab1m1zm onlara gelip c;;atmas1ndan emin mi ol
dular? 

98 -. Yoksa kasabalarm halki; . kendileri, giipegiin
duz oynarlarken azabliDlZlll onlara gelip c;;atmas1ndan 
emin mi oldular? 
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99 Artlk onlar; Allah'1n duzeninden emin mi oldu-
lar? Husrana ugrayanlar toplulugundan hal?kas1 Allah'1n 
duzeninden emin olmaz. 

·Allah Teala; kendilerine el~iler gonderilen kasabalar halkmm ima
mmn azhgrm bildiriyor. Nitekim ba~ka bir ayette: ((iman edip, imam 
kendisine fayda veren bir kasaba halk1 varsa; o da Yunus'un kavmidir 
ki; iman ettikleri zaman iizerlerinden bu diinya hayatmda riisvayhk 
azah1m kald1rd1k. Bir zamana kadar onlan refah i~inde ya§att1k.» (Yu
nus, 98) buyuTulur ki Yunus (a.s.) un kavmi di§mda hi~bir kasaba bii
tiiniiyle iman etmeJp~, sadece onlar iman etmi§lerdir. Bu ise, azabi 
gozleriyle gordiikten sonrad1r. Nitekim Allah Teala ba§ka ayetlerde 
§oyle buyurur: ((Ve onu yiizibin veya daha fazlasma peygamber olarak 
gonderdi'k. Nihayet ona inand1lar, Biz de onlan bir siireye kadar ge~in
dirdik.» (Saffat, 147- 148), ccUyanc1 gonderdigimiz her kaswbamn var
llkllla.n dediler ki : Biz, sizin gonderildiginiz §eyi inkar ectenleriz.)) 
(Sebe; 34). 

((~ayet kasa;balarm halk1 (rasullerin getirdiklerine) iman etmi§ 
(dogrulami§, ona tabi olmU§ ve Allah'a itaat olan i§leri yapmak, ha
ramlan terketmek suretiyle) sakmrm§ olsalardi; elbette iizerlerine gok
ten (yagmur iner) ve yerden (yeryiiziiniin nehatla.n ile) bereketler 
a~ard1k. Fakat onlar (rasulleri) yalanlad1lar. Biz de bunun iizerine on
Ian, yaptlklanndan dolay1 (kazanmt§ oldu'klan giinahlar ve haramlar 
yiiziinden hela.k ve azab ile) yakalayiverdik.» 

Sonra Allah Teala, emirlerine ka!"§I gelme ve yasruklad1klanm yap
maya ciir'et etmekten korkutup sakmd1rarak §oyle ·buyuruyor : ((Kasa
balann (kafirler olan) halkl; kendileri geceleyin uyurlarken, azablml
zm onlam gelip ~atmasmdan emin mi oldular? Yoksa kasabalann hal
ki; kendileri, giipegiindi.iz oynarlarken (me§guliyyet ve gaflet halle
rinde iken); azab1m1zm onlara gelip ~atmasmdan emin mi oldular? 
Artlk onlar; Allah'm diizeninden (onlan Slkmtlya, aza'ba ugratmasm
dan onlara gii~ yetirici olmasmdan, gaflet ve dalgmlik hallerinde onlan 
ya:kala:y1vermesinden) emin mi oldular? Hiisrana ugrayanlar toplulu
gundan ba§kas1 Allah'm diizeninden emin olmaz.l) Hasan el-Basri -Al
lah ona rahmet eylesin- §oyle der: Mii'min; korkarak, titreyeTek taat
leri i§ler, giinahkar ise kendisini emin hissederek giinahlan i§ler. 
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100 - Sahiblerinden sonra, yeryuzune varts olanlara 
besbelli degil midir ki, eger Biz dileseydik onlan da gu
nahlanndan dolay1 cezalandlnrdlk. Ve onlann kalbleri 
iizerine" muhur basanz da bir ~ey duymazlar. 

ibn Abbas «Sahlblerinden sanra yeryuzfule varis olanlara bes
belli degil midir 'ki...» ayeti hakkmda §6yle demi§tir: istersek gunah
lan setbebiyle onlan cezalandiracagimizl anlara a<;Iklamadtk m1? Ebu 
Ca'fer ibn Cerir de bu ayetin tefsirinde §oyle der : Allah Teala buyu
ruyor · ki : Kendilerinden once yerylizli sahiplerinin helM{ olmasmdan 
sonra halife k1lmanlara. (varisler k1lmanlara) beyan etmedik mi ki; 
onlann yoUannca ylirudUler, onlarm amelleri gibi amel i§lediler ve 
Rablanna isyan ettiler. «Eger Biz dileseydik, pnlan da .gunahlanndan 
dolayt cezalandmrdlk.» Dileseydik kendilerinden oncekilere yaptlkla
nmiZl, onlara da elbet!te yapard1k. «Kallbleri uzerine muhili basanz da 
(ne bir nasihat ve ne de bir hat1rlatma) duymazlar.» Ben derim ki: 
Allah Terua bu hustista ba§ka ayetler-de §oyle buyurmaktad.Ir: «Mes
kenlerinde gezdikleri, kendilerinden once gelip ge<;mi§ nice nesilleri 
yok edi§imiz, ha.Ia onlan yola getirmedi mi? Dogrusu bunda a1nl sahib
Jeri i~in ayetler vardiT.>> (Taha, 128), «~imdi yurtlannda gezip dola§
tlkla.n, kendilerinden onceki nesillerden nicesini yok etmi§ olmamiz, 
onlan dogru yola sevketmedi mi? ~uphesiz bunlarda ayetler vard1r. 
Hala dinlemezler mi?» (Secde,' 29), ccSiz, daha once de sonunuzun gel
meyecegine yemin etmemi§ miydiniz? Ustelik kendilerine zulmedenle
rin yerlerinde oturdunuz.» (ibrahim, 44- 45), «Onlardan once nice 
nesilleri yok ettik. ~imdi onlardan hi~birisini duyuyor veya bir ses 
i§itiyor musun?>> (Meryem, 98), ccGormediler mi ki; Biz, onlardan once 
nice nesilleri yok ettik. Biz onlan sizi yerle§tirmedigimiz §ekilde ye·ryU
zfule yerle§tirmi§, gokten bol yagmur yagd1rm1§ ve altlanndan Irniak
lar akitrm§tl'k. Soma onlan gunahlanndan dolay1 yak etti.Jk ve a:r:kala
rmdan 'ba§ka bir nesil yeti§tirdik.>> (En'am, 6). Alla.h Teala Act kavmini 
helak ettigini zikrettikten sonra §oyle buyuruyor: «Bunun uzerine on
lann meskenlerinden ba§ka 'bir §ey gorUlmez oldu. i§te biz su~lular kav
mi-ni bOylece cezalandmnz. Andolsun ki; onlan, sizi yerle§tirmedigimiz 
yerlere yerle§tirmi§tik. Ve kendilerine kulaklar, gozler ve kalbler bir 
fayda saglamadt. Qiinku anlar; Allah'm ayetlerini bile bile in'kar edi
yorlardl. Sonunda onlan alay etti'kleri §ey kU§ativerdi. Andolsun ki; 
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· biz <;:evrenizdeki kasa'balan da yok ettik. Belki dogru yola donerler diye 
ayetleri tekrar tekrar a~Ikladlk.» (Ahkaf, 25 - 27), «Onlardan oncekiler 
de yalanlatnL§lardl. Halbuki bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine 
bile ula§amami§lardir. (BOyleyken onlar) peygamberi yalanlad1lar. 
i:tlkar (m sonu) nas11 olurmu§» (Sebe', 45), «Andolsun ki; onlardan on
cekiler de yalanlanu§lardl. Ama benim inkanm nice oldu?» (MUlk, 18), 
«Nice ka...c:abalann halrk1ru, zalim olduklan halde helak ettik. Artlk ~a
tllan ~okm~, kuyulan korelmi§, saraylan ylkllml§tlr. Yeryiiziinde do
la§miyorlar rm ki, orada olanlan akledecek kalbleri, i§itecek kulaklan 
olsun. Ne var ki yalmz gozler kor olmaz; goguslerde olan kalbler de kor
le§ir.» (Haec, 45- 46), <<Andolsun ki; senden once de peygamberlerle 
alay edilm~ti. Onlarla eglenenleri alaya aldlklan §ey ~epe<;:evre kU§a
tiverdi.» (En'.a:m, 10). Bu ve benzeri ayetler, AHah'm azab1run dii§man
lan iizerine indigine, nimetlerinin ise dostlan i<;:in meydana geldigme 
delalet etmektedir. Bunun i~indir ki Allah Ta.la -soyleyenlerin en dog
rusu ve alemlerin Rabb1 O'dur- bunlann akabinde : «I§te o kasrubala
nn haberlerinin lbir klsrmm sana anlatlyoruz ... » buyurmu§tur. 

rtbG'~t8:J\;);c.'·':~'l:i .. \~.es.· .. ~<~~ ~:' ·' ):\\~ 
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101 - i~te o kasabalann haberlerinin bir kismiru sa
na anlatiyoruz. Andolsun ki; peygamberleri onlara apru;Ik 
burhanlar getirdi 'de, onceleri yalanladiklanndan ina.nma
dilar. i~te boyle muhur basar Allah kafirlerin kalblerine. 

102 - Onlann c;ogunda Biz, ahde vefa gormedik. On
lann c;ogunu fas1kla.r olarak bulduk. 

Allah Teala, peygamberi (s.a.) ne Nuh, HU,d, Salih, Lut ve ~uayb 
(a.s.) in 'kavimlerinin haberlerini, kafirleri hel8Jk buyurmasrm, inarlan
lan kurtarmasm1, :rasullerin dilinden huccetlerle onlara hakk1 a<;:Ikla
dlgmdan dolayi oziir dileme (oziir beyan etme) ha:kk1 b1rakmad1gmi 
an}attlktan sonra, §oyle buyuruyor : « (Ey Muhammed), i§te o kasaba.: 
lann haberlerinin bir k1srmm sana anlat1yoruz. Andolsun ki; peygam
berleri onlara (kendilerine haber· verdiklerinde dogruluklanna delalet 
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eden) apac;1k rburihanlar getirdi.n Niteikim ba§ka ayetlerde de §Oyle 
buyurur: «Biz, peygamber gondermedikc;e azab ediciler degiliZ.>> (isra, 
15), «Bunlar, o kasabalann haberleridir ki; sana anlatlyoruz. Onlarm 
bir k1Srm haJa duruyor, bir k1sm1 ise silinip gitmi§tir. Onlara biz zul
metmedik. Fakat onlar, ·kendi kendilerine zulmettiler.n (Hud, 100-101). 

«Onceleri yalanlad1klarmctan inanmarular.n ayetincte harf-i cer 
olan ( ...,.. ) edatl sebep bildirmektedir. Yani onlar, kendilerine ilk gel
diginde hakk1 yal·anlaml§ olmalan sebebiyle peygamberlerin getirdik
lerine inanmaml§lardir. Bu a~1lklamay1 ibn Atiyye nakletmekte olup 
giizel bir ac;rklamad1r. B~ka bir ayette §oyle buyurulur: «0 geldigi za
man da, onlarm yine inanmayaca:klar1mn fa.rkmda degil misiniz? Biz, 
onlann kalblerini ve gozlerini c;eviririz de -<>na il:k defa iman etme
dikleri gibi- azgmhklan ic;inde kor ve §a§km b1rakmz.n (En'am, 110-
111) . Bu sebepledir ki burada da Allah Teala §oyle buyuruyor : «i§te 
bOyle miihiir ·basar Allah kafirlerin kalblerine. Onlarm (gec;m~ iim
metlerin) c;ogunda Biz ahde vefa gormedik. Onlarm c;ogunu faslklax 
olarak bulduk.» 'Biz, or.lann c;ogunu Allah'a itaatm dl§Ina {!Ikmi§ fa
slklar giiruhu olara:k ibulmu§uzdur. Allah Teala'mn onlardan alrm§ ol
dugu ahid; onlan, iizerinde yaratmi§ oldugu f1tratt1r. Onlann Rabbi, 
maliki olduguna, kendisinden ba§ka ilah olmad1gma dalr sulblerde on
lardan ahd almi§tir. Bunu ikrar etmi§ler ve kendi nefisleri aleyhine 
§ehadette hulunmu§lardir. (Daha sonra) bu ahidlerine muhalefetle onu 
·arkalarma atrm§lar, ne akli ve ne de §er'i bir delil ve huccet olmak
sizm Allah ile birlikte ~kalanna ibadet etmi§lerdir. F1trat-1 selime 
sahiblerinde durum bunun tersinedir. Ba§mdan sonuna kadar, rasuller 
bunu nehyeden esaslar gertirmi§lerdir. Nitekim Miislim'm Sahih'inde 
rivayet edilen bir hadiste Allah Teala'nm §oyle 'buyurdugu lbelirtilir : 
Muhakkak Ben kullanmi muvahhidler olarak yaratt1m. ~eytanlar, on
lara gelip dinlerinden dondiirdii, saptlrd1 ve onlara helal klld1g1m §eyleri 
kendilerine haram k1ld1. Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde bulunan bir 
hadiste §oyle buyurulmu§tur: Her dogan f1trat iizere dogar. Ana babas1 
onu yahudile§tirir, hlristiyanla§tmr ve mecusile§tirir." Allah Teala da 
Kita'b-1 Aziz'inde §oyle buyurmu§tur: <<Senden once gonderdigimiz her 
peygambere: Benden ba§ka tann yoktur, Bana kulluk edin, diye vah
yetmi§izdir.n (Enbiya, 25), «Senden once gonderdigimiz tanrllan me§
ru' kllffil§ ffilyiZ?n (Zuhruf, 45), «Andolsun ki; her iimmete: Allah'a iba
det edin ve putlardan kac;mm, diye peygamberler gonde~izdir.» 

(Nahl, 36). Bu huslista ba§ka ayetler de vard1r. 
«Onceleri yalanlad1klanndan inanmad1Iar.n ayeti hakkmda, Elbu 

Ca'fer er-Razi'nin Rebi' ibn Enes kan'al1yla ... Ubeyy ibn Ka'b'dan riva-

Tefsir, C. VI F. 191 
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yetine gore; o, bu ayet hrukkmda §oyle demi§tir : Onlarm Allah'a ahid
lerini i.kraT ettikleri giinde; Allah Teala bu 'durumlanm biliyordu. Yani 
Allah Teala'mn onlann bu durumunu 'bilmesi nedeniyle iman etmemi§ 
olacaklard1r. Rebi' ibn Enes de bOyle soylemi§ olup ibn Cerir bu gorii§ii 
tercih etmi§tir. Siiddi ise «Onceleri yalarilad1~.anndan inanmad1lar.» 
ayeti hakkmda : Allah Teala onlardan ahid ·ald1g1 giinde istemeyerek 
iman ettiler, demi§tir. Miicahid de, «Onceleri yalanlad1klarmdan inan
madilar.» ayetinin; «Eger geri dondiiriilselerdi; yine kendilerine yasak
lanan §eylere donece·klerdir.» (En'am, 38) ayeti gibi oldugunu soyle
mi§tir. 

103 - Sonra onlarm ard1ndan Musa'y1 ayetlerimizle 
Firavun'a ve erkan1na gonderdik. Onlar buna kar~1 hak
Sizhk ettiler. Bir bak ki; fesad<;Ilarm sonu nice oldu? 

Hz. Musa vl! Firavun 

Allah Teala tbuyuruyor ki : ccSonra onlarm ( daha once zikri ge<;en 
Nuh, Hud, S:alih, Lut, §uayb -Allah'm salatl ve selam1 hem onlar iize
rine ve hem de diger hiitiin Allah'm peygamberlerinin iizerine olsun
gib~ rasullerin) ardmdan Musa'yt (a<;lk huccet ve delaletlerle) ayetle
rimizle (M11sa zamanmdaki Mls1r krah) Firavun'a ·ve (onun kavmin
den olan) erkamna gonderdik. Onlar buna kar§I haks1zhk ettiler. (Zu
liim ve inadlanndan dolayt onu inkar ettiler.) » Allah Teah\ 'ba§ka bir 
ayette §oyle buyurmaktad1r : <<Goniilleri kesin olarak kabul ettigi hal
de, ·zuliim ve kibirle bunlan bile bile inkar ettiler. Bozgunculann sonu
nun nas1l olduguna hir bak.)) (Neml, 14) . Ey Muhammed; bak onlara 
ne yaptlk. M11sa ile kavminin g()zleri oniinde sonunculanna varmcaya 
kadar onlan (suda) bogduk. Bu, Firavun ve kavmine azabm en §id
detlisi, Allah'm dostlan M11sa ile mii'minlerden olan kavmi i<;in kalb-
leri en <;ok ferahiatlcldlr. · 
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104 - Musa dedi ki : Ey Firavun; ben, alemlerin Rab
bmdan ganderilmi~ bir peygamberim. 

105 - -Bana yara~an; Allah hakk1nda haktan ba~ka
Sini saylememektir. Size, Rabblnlzdan apa9lk bir burhan 
getirdim. Art1k israilogullann1 benimle beraber gander. 

106 - Dedi ki : Sayet sen bir ayet getirdinse gaster 
onu, eger sad1klardan isen. 

Allah Teala; Musa'mn Firavun 'lie mtina·zaralanru, Musa'mn onu 
susturmasm1, Firavun ve Mls1r ktbtilerinden kavmi huzurunda apac;tk 
ayetler gooterdigini haber vermektedir. Allah Teala buyuruyor ki : 
«Musa dedi ki: Ey Firavun; ben, alemlerin Rabbmdan gonderilmi§ :bir 
peygamberim.» Ben'i; her §ey'in yaratlClSl, Rabbi ve maliki g()nderrni§tir. 
«Bana yara:§an; Allah hakkmda haktan ba§kasmt soylememektir.» Ba
ztlan derler ki: Buranm anlam1 §6yledir: Bana yara§an, Allah hak
kmda ancak hakk1 soylememdir. Bana yara§an budur. 

( .... ........ .... ... .. ... ) 
Mtifesirlerden baz1s1 ise; buramn anlammm: ccAllah hakkmda hak

tan ba§kasmt soylememem hususunda elbette ben htrshyundtr.>> §ek
linde oldugunu soylemi'§leroir. Medine ehlinden digerleri ise ayetteki 
( ~ ~ ) kelimesini; Allah'm izzetini, celalini ve htiktimranhgmm 
biiyiikliigiinti bilmemden dolay1 Allah'tan a_ncak hak ve dogru olam 
soylemem benim tizerime vacibtir, anlammda olmak iizere ( ji ~ ) 
§eklinde okumu§la·rdtr. 

ccSize, Rabbtmz olan Allah'tan (size getirdiklerimde dogrulugumun 
delili olarak Allah'm bana vermi§ oldugu) apag1k bir burhan getiroim. 
Arttk israilogullanm benimle bera;ber gonder.» Onlan esaret ve zul- -
mtinden serbest btrak. Btrak onlan da senin ve onlarm Rabbma ibadet 
etsinler. Muhakkak onlar, §erefli bir peygamber olan israH'in soyun
dandtrlar. israil; Ya'kub i1bn ishak ibn ibrahim Halil'iir-Rahman'dtr. 

ccDedi ki: ~?ayet sen bir ayet getirdinse gooter onu, eger sadtklar
dan isen.» Firavun dedi ki: Senin soylediklerinde seni dogrulayacak 
degilim. istediginde sana itaat edecek de degilim. Eger iddia ettiginde 
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dogru isen ve eger senin yanmda bir huccet varsa, gormemiz i~in onu 
g08ter. 

107 - Bunun iizerine asas1n1 brraktl. Bir de ne gor
siinler; o, apa<;ak bir ejderhactrr. 

108 - Elini c;lkard1, ne gorsunler; o da bakanlara 
bembeyaz <parhyor). 

«0, ap~1k bir ejderhad1r.» ayeti ha'kkmda i'bn Abba.s'tan rivayetle 
Ali ibn Ebu Talha : 0, erkek y1landir, demi§tir. Siiddi ve Dahhak da 
bOyle derler . . Fitneler hadisinde,' Yezid ibn Harlin kanallyla .. . ibn 
Abbas'tan rivayet edildigine gore; o, §Oyle demi§tir: Bunun iiz~rine 
asasm1 buaktl. Asa, agzrm a~l§, h1zla Firavun'a dogru yiiriiyen biiyiik 
bir y1lana donii'§tii. Fimvun, onun kendisine dogru geldigmi goriince; 
kendini tahtmdan yere attl ve onu engellemesi i~in Musa'dan yard1m 
istedi. Hz MllsA da oyle yaptl. Katade ise; asamn, §ehir gibi biiyii:k bir 
Yilana donii'§tiigiinii soylemi§tir. «Bir de ne gorsiinler ; -o, apa~lk bir 
ejderharur.» ayetinde Siiddi §Oyle der: ( · .;,~1 . ) y1lanlann erkegidir. 
Agzm1 ~~. alt ~enesini yere, digerfui ise samYIU suru iizerine koy
mu§, sonra yrukalamak iizere Firavun'a dogru yonelmi§ti. Firavun onu 
goriince, korkmU§, yerinden s1~rarm§ ve iistiine pislemi§ti. Ondan once 
hi~ iistiine pislemi§ degildi. ~oyle bagii'Illl'§ti : Ey Musa, onu tut, ben 
sana iman ediyo"rum. israilogullanm seninle beraber" gonder~egim. 
MU.Sa onu alrm§ ve o cia yeniden asa haline donii§mii§tii. Bunun bir ben
zeri ikrime tarafmdan ibn Abba.s'tan rivayet edilmi§tir. 

Vehb ibn Miinebbih der ki: MU.Sa, Firavun'un yamna girdiglnde; 
Firavun 'kendisine: Ben seni tamyor wuyum? diye sormy.§ o da; evet, 
demi§ti. Firavun : ·«<;ocukken biz seni yamm1za al1p biiyiitmedik mi?» 
(~uara, 18) demi~ti. M~a kendisine (gerekli) cevab1 vermi§ ve Fira
vun : ccOnu yakalaYin.» demi§. Bunun iizerine Musa: ccAsasrm blrak
ml'§, bir de ne gorsiinler; o, apa~1k bir ejderhad1r.n Ejderha insanlann 
iizerine hiicum etmi§ ve onlar dagilmi§lardi. Onlardan yirmibe§bin !ki§i 
olmii§, bitbirlerini (ezerek) oldiirmii'§lerdi. Firavun kalkrm§, ka~rm§ ve 
evine girmi§ti. Bu ifadeyi ibn Cerir; aynca imam Ahmed ez-Ziihd kita
bmda ve ibn Ebu Hatim rivayet etmi§lerdir. ifadenin sevkedili§inde ga
ri'bUk vard1r. En dogrusunu Allah bilir. 
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«Elini glkard1, ne .gorsiinler; o da bakanlara bembeyaz (parllyor.) >' 
Elini Zirhma sdktuktan sonra hastahk, abra§hk olmaks1zm parlak ve 
bembeyaz olarak gikatrni§tl. Allah Teala ba§ka biT ayette §Oyle buyurur: 
«Ve elini koynuna sok. Firavun ve kavmine gonderilen dokuz mucize
den biri olarak kusursuz, bembeyaz ~1ksm.» (Neml, 12). Fitneler hadi
s'i.nde ibn Abbas, «Kusursuz, bir hastahk olmaksiZlll» ayeti hakkmda 
§Oyle demektedir : Bir a;bra§hk olmaks1zm, sonra onu tekrar yerine koy
mu§ ve o da fulceki rengine avdet etmi§tir. Miicahid ve 'bir~lan da 
bOyle derler. 
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$S~~(;~~) 
109 - Firavun'un kavmirrden ileri gelenler : Dogru

su bu, bilgin bir sihirbazdrr, dediler. 
110 - Sizi yurdunuzdan c;rkarmak istiyor. Firavun : 

0 halde ne buyurursunuz. 
' 

Firavun'un kavminden ileri gelenler; Firavun'un korkusu gegip 
bundan sonra ta;htma oturdugunda, onun soylediklerine muvM1k ola
rak bOyle soylemi§lerdir. Firavun, ~evresindeki kavminin ileri gelenle
rine: «Dogrusu bu, bilgin bir sihirbazdir.» demi§, onlar da ona muva
fakatla onun sayledigi gi'bi soylemi'§lerdi. Hz. Mlis·a ile ilgili olaraik na
sll davranmalan gerektigi, Musa'mn g1rasm1 oondiirmek, soziinii kes
mek ve kendi yalan ve iftiralanm hakll gostermek igin neler yapma
lan icabettigi hususunda isti§8.re etmi§lerdi. Onlar; insanlarm Hz. Mu
sa'nm sihrine meyletmesinden korkuyorlardL Onlarm inanglarma go
re; Musa'nm onlara iistiin gelmesi, sihri sebebiyle idi. Onlar, Musa'nm 
kendilerini yurtlarmdan g1karmasmdan korkuyorlardi ki kof'ktuklarma 
ugrad1lar. Nit~kim Allah Teala bir ayette §Oyle buyurmaktadiT: «Fira
vun'a, Haman'a ve ikisinin askerlerine gekinmekte olduklan §eyleri 
g6sterelim.» (Kasas, 6). Onlar Musa'nm durumu hususunda mii§avere 

· ettikler'inde; Allah Teala'mn hikaye fbuyurdugu iizere, gorii§leri §U hu
slista birle§IDi§ti : 
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111 - Dediler ki: Onu ve karde~ini ahkoy, ~ehirlere 
toplayicllar yolla. -

112 - Biitiin biigin sihirbazlan sana getirsinler. 

ibn Abbas, ayetteki (~;I )' kelimesini; geri lnrnk, allkoy, §eklinde 
tefsir ederken, Katade; onu hapset, §eklinde tefsir etmi§tir. «§ehirlere 
(huki.i:mranllgm altmdaki iklimlere diger illkelerde'ki bilginleri toplaYIP 
getirecek) toplay1c1lar yolla.» 

Onlann zamanmda sihir, c;ok yaygmdi. Onlardan bir klsmi buna 
inamrd1. Bazllan Hz. MU.sa'nm yaptlklanmn, sihirbazlarm yaptlklan 
kabilinden §eyler oldugunu sanmi§tl. Bu sebeple onun kendilerine gos
term:i§ oldugu a<;lk ayetlerin benzeriyle ona kar§l durmak ic;in 
sihir'bazlan toplami§lard.Ir. Nitekim Allah Teala Firavun'dan haber ve
rere:k §oyle buyurmaktadir: · «Ve dedi ki: Sihirbazhgmdan bizi yurdu
muzdan c;lkarmaya m1 geldin ey MUs.a?» §imdi biz de seninkine benze
yen bir sihir gooterecegiz sana. Bizimle senin aranda bir va:kit ta'yin 
et ki, sen de biz de duz bir yerde bulunalm1, caymayal1m. «Bulu§ma 
zamamm1z; s~zin 'bayram gununi.izcte·, insanlann toplandi~ kU§luk 
vaktidir, dedi. Bunun uzerine Firavun donup gltti ve sonra butfin hi
lesini toplaYIP geldi.» (Taha, 57- 60). 

113 - Sihirbazlar Firavun'a geldi ve dediler ki: Eger 
galibler biz olursak, ~iiphesiz bize bir miikafat var, degil 
mi? · · 

114 - Evet, hem siz muhakkak gozdeler olacaksiniz, 
dedi. 

Allah Teala .burada, Firavun'un Ml~a (a.s.) ile kar§Ilamak uzere 
getirttigi sihirbazlara kar§I kO§tugu §art.Ian haber veriyor : Eger Mu
sa'ya gali'b gelirlerse; onlan mUkafatlandiracak ve kendilerine 'bol he
diyeler verecektir. Firavun onlara vaadlerde bulunmU§, kendilertine di
lediklerini verecegine dair onlan umitlendirrni§ti. Kendilerini bera.
ber oturdugu kimselerden ve katmdaki gozdele'rden kllaca~na dair 
vaadde bulunmu§tur. Onlar, Firavun -Allah ona la'n¢. ets!in- dan 
bu sozu saglamca aldiklarmda : 
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115- De~ler ki: Ey Musa, sen mi atacaks1n, yoksa 
atanlar biz mi olahin? 

116 - Siz atln, dedi. Atlncai hallun gozleririi biiyiile
diler, onlara korku salddar ve biiyiik bir sihir getirmi~ 
oldular. 

«Ey Mlisa, sen mi atacaksm, yoksa (senden once) atanlar biz mi 
olahm?» oozu; sihirbazlarm Mlisa (a.s.) ya meydan akumalrundir. Al
lah Teala 00§-ka bir -ayette §oyle haber verir: <cDediler 'ki: Ey Mlisa; ya 
sen at, ya da ilk atanlar -biz olahm.» (Taha, 65). Mlisa (a.s.) onlara: · · 
« (Benden once, ilk olarak) siz atm.» dedi. En dogrusunu Allah bilir 
rupa, · bun~aki hikmet §Udur: insanlar, onlarm i§lediklerini gorsiinler 
ve d,ii§iip.siinler. Onlarin batll ve kotii davram§lan son bulunca, bekle
yip gozetledlkten sonra·onlara apa~Ik olarak hak gelsin ki goniillerd.e 
dah~ _ te'sirli.ol~un. _Nitekim ·bOyle de olmu§tur. Bu sebeple Allah Teall: 
.«Atmca halkm gozlerini biiyiilediler, onlara korku saldilar.» ·buyur
mu~tur. Onlarm yapt1'klarmm, haricen bir hakikati oldugu hissi uyan
dmlmi§tir. Hal'buki onlarm yaptiklan, miicerred lbir haya.Iden ibaretti. 
Allah TeaM. ba§ka bir ayette §6yle buyurur: «Bir de ne gor&iin; ipleri 
ve degnekleri, biiyiileri yiiziinden kenftilerine ge~ekten yiiriiyorlarmi§ 
gibi geldi. Bunun i~in Musa, i~inden bir korku hissetti. Korkma. Mu
hakkak sen daha iistiinsiin, dedik. Sag elind~i at da oni·ann yaptik
lanm yutsun. Yaptlkfan, sadece sihirbaz diizenidir. Nerede olursa ol
sun sihirba.z asia ba§an kazanamaz.» (Taha, 66 - 69). 

Siifyan ibn Uyeyne der ki: Bize Ebu Sa'd'm ... ibn Abbas'tan riva
yetine gore; onlar, kahn ipler ve uzun tahtalar atti1ar. :hm Abbas der 
ki : Sihirle attlklan bu §eyler, yiirur gibi goriinmeye 1ba§lami§tl. 

Muhammed hm · ishak der ki : Onbe§bin sihirbaz sat tutmU§tu. 
Ve her birinin beraberinde ipleri ve degnekleri vard1. Mlisa (a.s.) ya
nmda karde§i ile bera'ber asasma dayanarak geldi. He:r'kes ve bera:be
rinde hal!kmm e§rafl ile birlikte Firavun geldi. Sonra sihirbazlar: «Ey 
Musa, ya sen at, ya da il'k atanlar biz olahm, dediler.» (Taha, 65). 
«0 da : Hayir, siz atln, dedi. Bir de ne gorsiin; ipleri ve degnekleri bii
ylileri yiiziinden kendilerine gerc;ekten yiiruyorlarmi§ gibi geldi.J> (Ta-



3048 iBN KESIR (Ciiz: 9; Sure: 7 

ha, 66). Sihirleri ile, ilk once MU.Sa'nm ve Firavun'un goziinii alnn§lar, 
sonra da insanlann gozler'ini gelmi§lerdi. Onlardan her lbiri, elindeki 
ipleri ve degnekleri arbmi§lar, birden onlar daglar misali y1lanlar olu
vermi§ti. Vacliyi doldurmu§ ve iistiiste yigllmi§lardi. 

Siiddi der ki: (Sihirbazlar) otuzbin kiisur ki§iydiler. Yamnda ip 
ve degnek olmayan hi~ biri yoktu. «Atmca halkm gozlerini 'biiyiilediler 
ve onlara korku sald1lar.» 

ibn cenr der ki: Bize Ya'kub ibn ibrahim'in ... Kasrm ibn Ebu 
Bezze'den rivayetine gore; o, §6yle demi§,tir : Firavun, yetmi§Jbin sihir
baz toplad1. Onlar yetrni§bin ip, yetmi:;?bin degnek attllar. Nihayet on
lann sihirlerinden bunlann yiiriidiigii hayali goriinmeye ba§ladl. Bu 
sebepledir ki Allah Teala : ccBtiyiik bir sihir getirmi§ oldular.>> buyur
mU§tur. 

117 - Biz de Musa'ya: Asani .birak, diye vahyettik. 
Bir de ne gorsiinler; onlarrn uydurduklanni yalay1p yu
tuyor. 

118 - Boylece hak yerini buldu ve onlann yapmak
ta olduklan ~eyler de bo~a gitti. 

119 - i~te orada yenildiler, hor ve hakir geri don-
diller. 

120 - Sihirbazlar da hep birden secdeye kapandilar. 
121 - Dediler ki: Alemlerin Rabb1na iman ettik. 
122 - Musa ve Harun'un Rabb1na. 

Allah Teal~; bu ayetlerde, hak ile ba.t1h ayi·rmi§ oldugu o biiyiik 
toplantlda, kulu ve el~isi Musa (a.s.) ya sag elinde olan asasm1 artma
Slm emrettigini }J.ruber veriyor. ccBir de ne gorsiinler; onlann uydurduk
lan (att1klan ve batll oldugu halde hak oldugunu sand1rdl'klan §eylerl) 
yal·ayip yutuyor.>> ibn Abbas der ki : Asa, onlarm iplerinden ve tahta
lanndan (degneklerinden) yakalad1g1 her §eyi ahp yutmaya ba§lad1. 
Sihiribazlar bunun bir sihir olmadigmi, semadan (inmi§) ,bir §ey ol-
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dugunu anlad1lar, secdeye kapand1lar ve: «Alemlerin Rabbma iman 
ettik. Musa ve Harun'un Rrubbma.n dediler. 

Muhammed ibn ishak der ki : Vadide, onlarm attlklanndan az ve 
~ok hi~bir §ey goriinmeyinceye kadar, asa bu ipleri ve degnekleri hirer 
birer yutmaya ba§ladL Sonra Musa onu ald1 da bir de ne gorsiinler; 
eskiden oldugu giibi onun elinde bir asad1r. Bunun iizerine sihirbazlar 
secdeye kaparup: «Alemlerin Rabbma iman ettik. MU.sa ve Harun'un 
Rabbma. (eger bu sthirbaz olsayd1 elbertte yenilmezdik.) n dediler. 

Kas1m ibn E.bu Bezze der ki: Allah Teala Musa'ya «Asaru b1raJk.n 
diye vahyetti ve o asas1m b1raktl. Bir de ne gorsiinler; o, agz1ru a~ml§ 
bir ejderhad1r, onlarm iplerini ve degneklerini yutuyor. i§te o esnada, 
sihirbazlar secdeye kapand1lar. Cenne.ti, cehennemi ve her ikisinin se
vablru gormeden de ba§lanm kaldlrmadllar. 

----- i Z A H I-------

Once Firavun'un ve erkanmm; sihirbazlarm alemlerin Rabbma, 
Musa ve Harun'un tannsma inanmalarmm kendi saltanatlan ve ha
kimiyetleri i~in bir tehlike te§kil ettigini kabul etmelerindeki anlayt:§lan 
iizerinde duracag1z. Qiinkii onlar, alemlerin Rabbma inanmamn 'iize
rine kaim oldugu kaide ile ~at1§tlgm1 biliyorlar... Biz bu huslisu daha 
once de belirtmi§tik. Burada tekrar ayru ger~egi bir kere daha ifade 
etmek istiyoruz.. . Hi~ §iiphesiz ki bir goniilde, bir memlekette ve bir 
idare sisteminde Allah'm alemlerin Rabb1 olmas1 . ile kullann hayatma 
hiikmedenin yiue kullardan bir kul olmas1 ve o kulun kendiliginden 
koydugu hiiikiimlerin ve kanunlann ge~erli olmas1 asla birle§emez, 
miimkiin degildir... <;iinku bu bir dindir, o da bir ba§ka din ... 

Bundan sonra sihir:bazlann goniillerinde iman nuru dogduktan ve 
bir dii§'iince aydmhgma kavtl§tuktan sonra kendileri ile Firavun ve er
kam arasmdaki sava§m bir akide sava§l oldugunu, Firavun'un kendi
lerinden sadece alemlerin Ra'bbma inand1klarmdan otiirii intikam al
mak istedigini idrak etmeleri iizerinde duracag1z. Aslmda boyle bir 
iman; Firavun'un tahtlm, tacm1 ve saltanatm1 tehdid ettigi gibi ~ev- . 
resinde bulunan kimselerin de makam ve merte'beierini, saltanatlanru 
tehdid etmeiktedir. Bir lba§ka ve e§ bir ifadeyle Firavun'un tannllgmi 
ve putperest cemiyetin iizerine kaim oldugu biitiin deger olviilerini 
tehdid etmektedir. i§te bu anlayt§, Allah'm ru'bubiyeti davasma goniil 
veren herkes i~in sava§m mahiyetini a·11Iayabilmek bak1mmdan zaru
rldir ve bu anlayt§ inananlan kendi davalan ugrunda kar§lla§acaklarl 
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her §eyi kii\!iimsemeye sevkeder. O~lar, iiliimle yiiz yiize gelirken onu 
umursamamaktad1rlar. Qiinkii alemlerin Rabbma inanml§ olduklanm 
ya.tkinen bilmekte, kendilerine dii§man olanlarm kendi dinlerinden ol
madiglm kabul etmektedirler. Zira dii§manlarl hfl.:kimiyet taslamak ve 
insanlarl kendisine kul etmek ic;:in ozenmesi miinasebetiyle alemlerin 
Rrubbmm rububiyetini inikar etmi§ olmaktad1r. ~u halde kar§Ilarmdaki 
dii§man dogrudan dogruya kafirlerdir. Ve hie;: §liphesiz ki mii'minlerin, 
alemlerin Rabbma davet yolunda -kend'ilerini be'kleyen her tiirlii azab 
ve sindirme metodlarma ragmen- h1zla yiiriiyebilmeleri i\!in her iki 
boliimiiyle birlikte !boyle bir kesin imana ihtiyac;:lan vard1r. Kendileri
nin gerc;:ek mii'minler olduklarim, dii§manlarmm da kaJirler Yl~m ol
dugunu bilmeleri zaruridir. Aralarmdaki sava.§m dogrudan dogruya 
bir din sava§l oldugunu ve dii§manlann kendilerinden sadece dinlerin
den dolay1 intikam almaya c;:ah§tlklanm bilmeden bu yolda yfuiimek 
miimkiin · deglldir ... 

Son olarak da akidenin hayata iistiin. geldigJI1'i, ~in acllan mag
lub ettigini, «insamn»; «§eytam» yendigmi gosteren bu fevkalade par
lak manzara ·kar§ISmda durmam1z gerekecektir. Bu. s~hne parlakhjp 
itibariyle o dereceye varmaktad1r ki... Biz onu ifade etrhekten .adz 
oldugumuzu krubullenmekten ba§ka bir§ey yapa.miyoruz ... Bunun ic;:in · 
de Kur'an-1 Kerim'in ifadesinde .belirt'ilen §ekliyle ·bnalnyor ve s<:>zii 
kesiyoruz. .. · 

Sonra Kur'an'daki k1ssanm aki§ma doniiyoruz. Bu noktada dor
diincii sahnedeki perde ac;:1hyor. Bu sahnede giinaha te§vik huslisunda 
yap1lan bir tak1m toplantllar ve komplolar yer allyor. imanla zulum 
arasmdaki sava§lta, zuliim ehlinin hezimete ve riisvayhga duc;:ar olma
smdan sonra, hazirladiklan planlar gozler online seriliyor. Firavun'un 
kavminden bir topluluk, Hz. MU.Sa'mn ve beraberindeki inanrm§lann 
sapasaglam gitmelerinden endi§e duyuyorlar. -Kur'an-1 Kerim'in bir 
ba§oka yerinde belirtildigi gi'bi Hz. Musa'ya kendi kavminden pek az ki§i 
inanmi§tl. Qiinkii kavmi Firavun'dan korkuyor ve ~ekiniyorlard1- i§te 
bu topluluk 'kotiiliik · ve fenahk konusunda bir toplantl yap1yorlar bu 
sahnede. Firavun'u, Hz. MU.Sa'ya ve beraber'indekilere kar§l tahrik edi
yorlar. Bunlan umursamad1~ takdirde onun varacag1 Mnbetten kor
kutuyorlar. Elindeki hakimiyetin ve kuvvetin yok olacagm1, yeni inan
cm her tarafa yayllacagm1 ve Allah'm alemleiin Rabb1 oldugunu ilan 
edecegini soyliiyorlar. Ve bir de balnyornunuz ki Firavun heyecana gel
mi§, kopiirmii§. Tehdidler savuruyor, \!evresindekileri korkutuyor. Elin
d~ki korkunc;: giic;:lerle gururlamyor. Dayandlg1 maddi kuvvete bel bag-
hyor: ' 
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«Firavun kavminin ileri gelenleri : Musa'y1 ve. kavmini; yeryiiziin
de bozgunculuk yapsmlar, sana ve tannlarma yiiz c;evirsinler diye mi 
bmrlnyorsun? dediler. Firavun: Onlann ogullanm oldiirtiip kadinla
rmi sag b1rakacag1z. Elbette biz onlan ezecek iistiinliiikteyiz, dedi.» 

Aslmda Firavun, bu kainatl idare eden ''e yaratan v.eya kainattaki 
se'bepler diinyasmda miiessir oldugunu iddia eden mahiyette bir ilahhk 
davasmda degildir. Sadece onun iddia ettigi ilahhk, kendisine boylL.'l 
egditdigi milletine kar§I idi. Bu milletin hakimi oldugunu, onlann ken
disinin koydugu lkanunlara ve nizamlara gore muhakeme edilecegmi ve 
aralarmda cereyan eden 'hadiselerd~ kendisinin irade ve buyruGdanmn 
gec;erli olacagm1 kabul ediyordu. i§te kendiliginden koyduklan hiik,iim 
ve nizamlara gore muhakeme edilmelerini isteyen ve kendi emir ve buy
ruklarma gore meselelerin diizenlenmesini arzu eden her hiikiimdarm 
ortaya att1g1 bir iddiad1r bu. Lugat baJnmmdan ve pratik yoniinden de 
rububiyet kelimesi bu manaya gelir. Aslmda Ml'Slr'hlar Firavun'a bili
nen tarzda ibadet ve amellerle yonelerek kulluk ediyor degildiler. Onla
rm, kendilerine has ilahlan vard1. Firavun'un da tapm1r oldugu bir 
ilahl vard1. Nitekim c;evresinde ibulunanlarm ona .sOyledi.:kleri sozde bu 
durum a.{!Ikc;a belirmektedir. «Sana ve tannlarma yiiz c;evirsinler diye 
mi b1raJnyorsun?» .. . -Aynca MISir Firavun'larl tarihinden de bu mev
·zuun sabit oldugu bilinmektedir. Halk Firavun'a sadece istedigine bo
. yun egmeleri, buyru:klanna ka_r§I gelmemeleri, koydugu hiikiimleti red
detmemeleri manasmda bir ibadet ic;erisindeydiler. Gerek liigat ba
klilllndan, gerek pratik yoniinden, gerekse IStilahi yonden ibactet bu 
manaya gelir. Nerede olursa olsun insanlar, hiikiimlerini kendi cin
sinden kimseler tarafmdan ahrlarsa ve o kimselerin koyduklan hii
kiimlere itaat ederlerse, onlara dogrudan dogruya ibactet etmi§ sayi
hrlar. i§te Rasulullah (s.a,) m da yahudiler ve hiristiyanlardan soz 
eden §U ayet-i kerime'yi tefsir ederken belirttigi hust1s bunu te'yid 
eder: «Onlar hahamlanm ve papazlarm1 Alalh'tan ba§ka tahnlar ola
ra:k itihaz ettiler» ... Nitekim Rasulullah (s.a.) a miisluman olmak ic;in 
gelen bir h1ristiyan olan Adiyy ibn Hatim'in; ey Allah'm Rasulii onlar, 
haha.mlanna ve papazlarma tapmm1yorlar ki, demesi iizerine Rasulul
lah .§oyle buyurmu~tur: «Evet, tap1myorlar. Onlar kendileri ic;in helal
leri haram, haramlan da helal kild1lar. Bunlar da onlara uydular. i§te 

· onlann hahamlarma ve papazlanna ibadeti de ooyledir» ... Firavun'un 
kendi kavmine kaf§l soyledigi : <<Sizin benden ba§ka bir ilahm1z oldu
gun'U bilmiyorum» (Krusas, 38) s6ziine gelince, ' Kur'an-1 Kerim'in bir 
b~ka 8:yetinde if8:desini bulan §U hUSUS, bu SOZUn ac;J.kla:mas1 mahi
yetin,dedir : 
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Firavun, millet'ine §oyle seslendi: «Ey milletim, Mlsir hti.kiimdarllgi 
ve memleiketimde aJkan 'bu Irmaklar benim degil mi? Gormiiyor musti
nuz? Yahud ben, zavalh ve nerdeyse konu§amayan bu kimseden daha 
iistiin degil miyim? Ona alrtm bilezikler verUmeli veya yamnda ona 
yard1m edecek melekler gelmeli degil miydi?» (Zuhruf, 51- 53). 

Buradan da ac;rk~a belirdigi gibi o, kendisinin sahib oldugu millk
le, aUmdan ~lar ve tahtlar ile MU.sa'mn siisten ve saltanattan uzak 
durumu 'arasmda mukayese yapmaktad1r. <(Sizin_ benden ba§ka bir ila
himz oldugunu bilmiyorum.>> ... soziine .gelince; bu, sadece onlarm iize
rinde hiikiim ferma olan ve dilelligi gibi hiikiim yiir·uten bir hakim, 
soyledigi sozleri kar§IllksiZ izleyen bir ·ba§:ka ki§i bilmiyorum, demek
tir. Aslmda ilah, insanlara hiikiimler kcyan ve bu hti.kiimleri tatbik 
ettirendir. ister kendisinin ilah. oldugunu soylesin, ister soylemesin .. . 

i§te bu a<c;Iklamamn I§Igi altmda Firavun'un 'kavminin soziintin 
ifade ettigi manayi anlayabiliriz : 

<<MUsa'yi ve kavmini yeryiiziinde bozgunculuk yapsmlar, sana ve 
tannlanna yuz· c;evirsinler diye mi b1rak1yorsun?» ... 

Onlann nazannda, yeryiiziinde bozgunculuk yapmak; tek ba§ma 
Allah'm Rububiyetine davet etmektir. Zira bu davet ile, dogrudan dog
ruya Firavun'un idaresinin ve nizammm me§rU.iyyeti ortadan · kalkl
yor. Qiinkii bu nizam, Firavun'un buyruklarmm hakimiyeti esasma 
dayan1r. E§ bir ifadeyle Firavun'un, kavminin Rabbi olmas1 esasma is
tinad eder. ~u halde onlarm kanaatine gore, bOyle bir idida; idari ni- 
zann devirmek, be§erin be§ere tannh~ esasma dayanan sistemi ydk 
etmek ve . butiin bunlann yerine tannllgm Allah'a a:Lt oldugu, be§ere 
tahsis ed'ilmedigi buna tamamen kar§I bir ba.'}ka nizann in§a etmek 
yeryiiziinde bozgunculuk demektir. i§te bunun ic;indir ki onlar, Musa'
nm ve kavminin hem Firavun'u hem de onun tapmd1g1 ilahlan terket
mesi ile yeryiiziinde bozgunculuk yapmay1 aym paralelde goriiyorlar. 

Aslmda Firavun, kuvvetini ve hakimiyetini bu ilahlara tapm1lan 
dinlerden almaktaydL Bu dinlerin salikleri; Firavun'un, ilahlann sev
gili ~ocugu oldugunu kabul ediyorlardi. Bu ogulluk zanm sadece hissi 
bir zandan iharet degildi. Halk ciddi olarak Firavun'un be§er olan bir 
baba ve anadan meydana geldigini biliyorlardi. Tann'nm oglu olma
sma gelince bu, onun hMctmiyet ve yetkisini aldigi kaynagm remzi 
mesabesindeydi. iHz. MUsa. ve kavmi, Mlsir'hlarm tapmd1klan bu ilahlan 
biraJkarak aJemlerin Rabbma ibadet ettikleri zaman, 'bunun manasi; 
Firavun'un maddi ve manevi sultasm1 aldigi temel esaslan yikiilaik de
mekti. Halk, Allab'm gonderdigi saglam dini esaslardan saparak yo
lunu yitirmi§ ve ooylece Firavun'a itaat eder duruma gelmi§tir. Nitekim 
Hak Teala, bir ba§ka ayet-i kerime'de bu hususu §Oyle 'belirtiyor: <<0 
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kavmini korkuttu ve bunun iizerine kendisine itaat ettiler. Gergekten 
de onlar, · fas1klar toplulugu idiler» ... Tarihi hadiseleri dogruca agikla
mak gerekirse, bu mesele boyledir. Qiinkii Firavun, kavmini kork.uta
rak kendisine boyun egdirecek durumda degildi. ~ayet Oilllar, Allah'm 
dininden doniip fas1klar giin1hu olmasayd1lar ... Aslmda Allah'a ina
nan ki§iyi putlann baskls1 korkutmaz. Onu ·buyruklanna boyun egdir
mez. Q'iinkii inanan ki§i bilir ki bu buyru'klar, Allah'm hiikmiine Lstinad 
etmemektedir. 

i§te Mlisa (a.s.) mn <l'alemlerin Rabbma» davet etmesinin, sihir
bazlarm 'bu dine inanmas1mn, Musa Pey;gamberin kavminden bir tai
fenin de bu dine inanarak alemlerin Rabbma ibadet etmesinin geri
sinde yer alan Firavun nizamma ve idaresine kar§I tenkid esas1, bu 
noktadan geliyordu ... Ve i§te aym noktadan gelmektedir ibe§erin be
§ere tann oldugu sistemlerin Allah'm Rububiyetine davetten .korkma
Sl. .. Kelime-i ~ehactet'ten gekinmesi. .. islam'daki ciddi manas1yla ke
lime-i §ehadeti degerlendirdigimiz zaman, durum •budur. Yoksa §U dil
lerde dola§an gayr-1 ciddi durumuyla ve manasiyla degil ... 

i§te bu yiizdendir ki §U birkag kelime Firavun'u inzd1rnn§ ve kendi 
diizenine kar§l beliren gergek belirtiyi anlamasma ve igren~, vah§i ar
zulanm ilan etmesine selbep olmu§tur : 

«Firavun: Onlann ogullanm oldiir:tiip, kadmlar1m sag birakaca
giz. Elbette biz onlan ezecek iistiinliikteyiz, dedh ... 

israilogullan, daha once de -Musa Peygamberin dogu§u sira.sm
da- ·Firavun ve erkam tarafmdan y6netilen, vah§iyane tenkil metod
lanm gorm~ ve ogrenmi§lerdi. Nitekim Hak Teala, Kasas suresinde 
bunlan §6ylece dile getirmek.tedir: «Gergeikten de Firavun ye·ryiiziinde 
iistiinliik tasladl. Ve halkl ooliik boliik yaptl. Onlardan bir bOliigii Zayif 
b1rakt1. <;ocuklanm kesiyor, kadmlanm diri b1rak1yordu. Gergekten de 
o, bozgunculardandl» ... 

Aslmda bu yap1lanlar, haddi tecaviiziin ifadesiydiler. Ve zuliim her 
zaman, her yerde aymd1r. Zulmiin bugiin ba§ vurdugu metodlarla yiiz
lerce, binlerce yil evvel ba§ vurdugu metodlar arasmda fark yoktur ... 
(Seyyid Kutub, Fi Zilal'il-KUr'an, VI, 214- 219). 

--oOo--
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123 - Firavun dedi ki: Ben size 1z1n vern1eden mi 
ona inand1mz? Dogrusu bu; ha.lkl ~ehirden c;lkarman1z 
ic;in diizdiigiiniiz bir hiledir. Fakat yakmda bilirsiniz siz. 

124 - Elbette ve elbette ellerinizi ve ayaklanniZl c;ap
razlama kesecegim. Sonra da hepinizi asacag1m. 

125 Dediler ki: Biz, ~iiphesiz Rabb1m1za donenle-
riz. 

126 - Sen; bizden, snf RabbrmlZin ayetleri gelince 
ona inand1k diye intikam ahyorsun. Rabbrm1z; iizerimize 
sab1r yagd1r ve bizi miisliimanlar olarak oldiir. 

Allah Teala, Firavun --Allah ona la'net etsin- un MU.sa (a.s.) ya 
iman ettikleri ic;in sihirbazlan tehdid ettigini haber veriyor. Firavun 
onlarm bu davrani§lanm, insanlara kar§I 1zhar etrni§ olduklan bir hile 
ve desise olara;k nitelemi§ ve: «Dogrusu bu; halk1 §ehirden ~1karman1z 
ic;in duzdugunuz bir hiledir.» demi§tir. Musa'mn size kar§l bu gunde 
iistun gelmesi; ancak aran1zda bir mu§avere ve sizin bunu kabullen
menizden meydana gelmi§tir, demi§ti. Nitek'im ba§ka bir ayette §oyle 
buyurulur: «Dogrusu, size buyfi ogreten buyugunuzdur.'' (Taha, J!). 
Gerek o ve gerekse akh olan herkes bilir ki; onun soylem1.§ oldugu bu 
soz, batlllarm en batlhd1r. Muhakkak ki Musa (a.s.) Medyen'den gel
mi§, Firavun'u Allah'a davet etmi§, get.irdiklerinin dogruluguna delalet 
eden ac;1k mucizeler, kesin hucceiler 1zhar etrni§tir. i§te o zaman Fira
vun, hukiimranhik ve saltanatmm hakim bulundugu §ehirlere adam
lar gondermi§, diger §ehirlerden onun ve kavminden ileri gelenlerin 
sec;tiklerinden buralarda dagm1k durumda olan sihirbazlan M1Str Ul
kesine toplami§tl. Onlan huzuruna almi§, bol hediyycler verecegi va'din
de bulunmu§tu. Onlar; Firavun'un hediyyelerine kavu§ma'k, makamla
rma oturmak ve Firavun'un katmda gozdeler olmak istiyorlardi. MU.sa 
(a.s.) onlardan hie; birisini gormemi§ti, onlarla biraraya gelmemi§ti 
ve hic;birisini tammlYordu. Bunu Firavun da bilmekteydi. Ancak onun 
bOyle konU§ffiasl tebeasma kaf§l i§i kari§tlrarak, onlarm cahillerine 
kar§l durumunu gizlemek gayesine ma'tuf idi. Allah Teala §6yle buyu-
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ruyor: «Firavun kavmini ku~umsedi, ama onlar yine de kendisine 
itaat ettiler.» (Zuhruf, 54). Allah'm yaratlklannm en bilgisizle- 
rinden ve saplklarmdan bir grup onu: «Sizin en yuce Rabbm1z benim.>> 
(Naziat, 24) sozunde dogrulami§, tasdik etmi§ti. 

Suddi tefsirinde me§hur isnad1 ile ibn Mes'ud, ibn Abbas ve sa
h8)beden ba.§ikalanndan rivayetle «Dogrusu bu; halkl §ehirden ~Ikar
maruz i~m dtizduguntiz bir hiledir. >> ayeti hak1knda, onlann §6yle de
diklerini nakleder: Mll.sa (a.s.) ve sihirbazlarm reisi kar§Ila§mi§lardL 
Mllsa ona: Ne dersin, eger ben sana ustun gelirsem bana iman eder 
ve benim getirdigimin hruk olduguna §ehadet eder misin? diye sormu§
tu. Sihirbaz da: Yann oyle bir sihir yapacag1m ki; hi~bir sihir ona 
tisttin gelemeyecek. Allah'a yemin ederim ki §ayet sen bana tistun ge
lirsen; .sana iman edecegim ve senin hak olduguna §ehadette buluna
eagim, demi§ti. Firavun da bu esnada onlara bak1yordu. Raviler der 
ki: i§te Firavun sozu bu sebeple soylemi§tir. 

«Halk1 §ehirden ~1karmamz igin ... >> Siz, onunla biraraya geldiniz, 
devlet ve kuvvet sizde olsun, buyukleri ve reisleri oradan ~1karasm1z, ta
sarruf sizin olsun diye bOyle yaptm1z. «Fakat yakmda (ne yapacag1rm) 
bilirsiniz siz.» Sonra Allah Teala, Firavun'un tehdidini §U sozu ile 
agiklami§tlr : «Elbette ve elbette ellerinizi ve ayaklarmiZl c;aprazlama 
kesecegi~.» Sag ellerinizi ve sol ayaklanmz1 veya bunun aksini kese
cegim. «Sonra da hepinizi asacag1m.» Ba§ka bir ayette de onun §i::iyle 
dedigi haber verilir : «Sizi hurma kutuklerine asacag1m.>> (Taha, 71). 
ibn Abbas der ki: Firavun; insanlan asanlarm ve elleri, ayaklan ~ap
razlama kesenlerin Uki olmU:§tur. 

Sihirbazlar : «Biz, §tiphesiz Rabb1m1za di::inenleriz. >, demi§lerdir. 
Biz, a~1kga anlad1k ve bildik ki ; biz mutlaka O'na donecegiz. O'nun 
azab1 senin azabmdan, O'nun cezalandirmasi ve azab1 senin bizi ~ajpnp 
zorlami§ oldugun sihirden ve senin cezaland1rmandan elbette daha 
§iddetHdir. Allah'm azabmdan kurtulmam1z i<;in biz bu gun elbette 
senin aza;bma dayanacag1z. Bu sebepledir ki onlar : «Rabb1m1z, uzeri
mize sab1r yagd1r. (Senin dinin tizere sabretmeyi ve sebat1 bize bah
§eyle) Ve bizi (Peygamberin Musa (a.s.) ya tabi olan) muslumanlar 
olarak oldtir.» demi§lerdir. Onlar Firavun'a da : uNe htiktim verecek
sen ver. Sen, ancak bu dtinya hayatma htikmedebilirsin. Dogrusu biz, 
hatalanm1z1 ve bize zorla yaptlrd1gm btiytiyu bag1§lamas1 i<;in Rabb1-
m1za iman ettik. Allah'm verecegi muka.fat daha hay1rh ve daha de
vamhdir. Kim, Rabbma su~lu olarak gelirse; dogrusu cehennem onun 
ic;indir. Orada ne oltir, ne de ya§ar. Kim de O'na iman etmi§ ve s~Uih 
amel i§lemi§ olarak gelirse; i§te onlara, en tisttin dereceler vardu-.» 
(Ta;ha, 72- 75) demi§lerdi. Gtintin ba§lang1cmda sihirbaz iken, sonun-
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da salihler, §ehidler oldular. ibn Abbas, Ubeyd ibn Umeyr, Katade ve 
ibn Ciireyc der ki : Giiniin ba§mda sihirbaz idiler, sonunda §ehidle·r 
oldular. 

i Z A HI------

Kalbleri miihiirlenrni§ olan ve Firavun ta:biatmda bulunan kafir
ler de onun mesleikine siiluk ederek, peygamberleri pol1tikac1 birer bii
yiicii ve mu'cizelerini birer sihir gibi telakki etmek ve ettinnek ister
ler. Bu durumda Mfusa'mn asas1 ve Yed-i Bey7~ vMnalanm Firavun'un 
biiyiiciilerin'in civa oyunlan gibi goz hoyamaktan tbaret 'bir sihir san'a
tl veya bir hurafe gibi tamttlrmak isteyen ve Hakk'm ayetlerine «tll
Slmh yalann diyen ne katirler ve karanhk bir odada ellerini koynunda.
ki fosfor tozuna batmp \!lkarmak suretiyle panldatarak Yed-i Beyza 
mu'cizesi taslamaga kalki§an ne sahtekarlar vard1r. Baz1lan da bun
Ian tekzib vadisinde degil, te'vil vad.isinde yiiriiyerek ilhada sapmi§lar 
ve demi§lerdir ki : 'Kur'an'm ve eski kitablarm verdigi bu haberler dog
rudur fakat manas1 herkesin zahiren anlad1g1 gibi degildir. Bunlar k1-
nayeli ve temsm, bir bagka ta''birle remzi bir talnm manalar ifade eder
ler. Yani Mlisa'mn asas1 ve Yed-i Beyzas1 ayn ayn §eyler degil, bir 
§eydir. Bu, §U demektir ki: Hazreti Mlisa'mn Firavun'a karg1 ibraz 
ettigi hucceti pek zahir ve pek kahir idi, bu huccet ortaya atllmca mu
haliflerin s6zlerini ibtal ve fesadlanm 1zhar etmesi i'tibariyle b&.t1l yolu
nun mensublannm istinad etmek istedikleri biitiin huccet ve delilleri 
yalaylp yutan bir ejderha gi:bi idi ve hadd-i zatmda zahir ve vaZih ol
masl i'timriyle de Yed-i Beyza vasfiyle tavsif olunmm}tur. Nitekim fa
lamn falan ilimle Yed-i Beyzas1 vard1r, denilir ki; kamil bir kuvveti ve 
zahir merteibesi var, demeik olur. Fakat boyle bir . te'vil esas i'ti'ba
riyle tabiat fikrine saplanarak mu'cizeyi inkar etmek ve ilk yarat1h§ 
meselesini hesaba almamaktan kayna...ldanmaktadir. Bunlar «bir asamn 
YJ.lan oldugunu goziimiizle gorsek yine inanmayiz, Firavun gibi; bir 
sihir deriz ve binaenaleyh tevatur veya sad1k bir ha'ber ile bOyle ·bir 
§ey i§ittigimiz za:man da te'vil ederiz,n demek istiyorlar ve bunlann 
bu gidi§ine gore guya Kur'an, Hazreti Musa'mn huccet ve iburhammn 
yalmz kuvvetinden ve parlrukh~ndan, kafirlerin boyle kuvvetli ve par
la.k bir belgeyi bile kabul etmediklerinden bahsetmi§ de1 hadd-izatmda 
o huccet ve belgenin neden ibaret oldugunu tasrih e·tmemi§ farzolunu
yor. Daha dogrusu koskoca bir yllan yutulup yaland1r, demek istenili
yor. Bu miinasebetle burada §U sual halledilmek laz1m gelir: Rivayeti 
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sfubit olan bir nakli deli! kar§ISmda, ak1l ve dirayetin yeri nedir? Hi<; 
§iiphe yok ki nalkli anlayacak olan da aklldir. Binaenaleyh ak1l ve di
rayet gozden dii§iiriildiigii anda ne alk1l kahr, ne de nakil. Lakin aym 
zamanda unutulmamahdir ki akil, hakiki ma'h1matm mucidi degil 
ahc1 ve kabul edic~idir. 0, ma'lumatm1 yapmaz ahr. Ve bunun i9in 
ilmin zamam miicerred tefekkiir degil, vaki' tecriibedir. Nakil de i§te 
o tecriibe ciimlesindendir. Bu ise akla bilmedigi, gormedigi §eylerin 
yeniden yeniye bir varid olmas1d1r. Aklm tecrii'be ettigi ve edecegi §ey
ler de iki tiirliidiir. Birincisi; misli misali ge<;memi§ olan ve k1yass1z all
nan §eylerdir ki aklm ilk ali§l boyle varid olur. Bunlann bir k1snn te
kerriir etmeksizin miinferid vakialar olarak kahr, bir kiSml da teker
riir eder ve <;ogahr. Ettik<;e her biri kendi emsaliyle .birle§tirilerek k1yas 
ve ol{!ii kurulur: Bunlar, kendi hududlan dahilinde dii§iinme ve anla
marun bir Ol<;iisii olurlar. Bu suretle ikincisi de, misil veya misali gS\!
m:i§ bulun:an §eylerdir ki bunlara da klyasi ve fenni ta'bir olunur. Ve 
bu sayede bilinenlerden bilinmeyenler <;lkanhr ve <;ogu kez akll ta'biri, 
bu suretle fikri kiyas ilkesine ltlak olundugundan akledilenler bunlar
dan ibaret zannedilir. Halbuki bunun kurulu§ yeri olan ilk kiSml atl
hverdigi ta:kdirde ak1l, k1yas ve fen de kokiinden atllrm§ olur. Bunun 
i9in mii§ahede, tecriirbe ve nakil esaslanm alabilmek i<;in biitiin dira
yetini kandi klyas1yla tahdide kalki§aca.k olursa; iblis'in dii§tiigii hata
ya dii§mii§, kendi sermayesini kendisi yJkmi§ ve fevkalade olan yeni 
ve SS\!kin bilgilerden mahrum kalml§ olacagmdan misli m.isalini g6r
memi§ oldugu tarihte aktanlanlar kar§Ismda aJk1l, tenakuza dii§me
dik~e onlan temamen kendi dirayetine irca' ile te'vil edecek derecede 
inkar vadisine sapmamahd1r. Aklm, mutlak olarak inkara ancalk bir 
noktada hakk1 vard1r iki, o da kendisinde tenakuz bulunan, yani viicu
dunun farzedilmesi ademini iktiza eden §eydir. Tanruun ortag1 miim
teni oldugundan miitenak1z olan her §ey, miimteni'dir. Kendisiyle mii
tenaklz olmayan her §eyde zati ve mant1ki imkan ile miimkiin ve caiz
dir. Onun vukuu ali§llmi§ ve devamh olup olmamas1 ise diger bir mese
leyi te§kil eder. Baz1 §eyler miimkiin oldugu halde hi<; vukua gelmez, 
mesela kanath hir insan miimkiindiir, fakat vukuu duyulmami§tlr. Baz1 
§eyler miimkiin oldugu halde nadiren vaki' olur. Bir ah§kanllk ve de
vamhhk te§kil etmez, diger •bir <;ok §eyler de miimkiin ve mu'ta.d olur 
ve ilmin asll feyzi bunlardad1r. Lakin bayle mu'tad olanlar, olmayanlan 
inkara bir haJk bah§etmez. ~U halde akll, vaki' bir nakil kar§ISmda kal
dlgl iaman; dirayet nokta-1 namnndan evvela o nakil ve tecriibenin 
k1ymetini tesbit etJtikten sonra §U noktay1 nazan dikkate almahd1r : 
Nakl olunan §ey alelacte bir §S~kilde mi mevzuu bahistir, yoksa adet 
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di§l bir §ekilde mi? Eger alelade olmak iizere nakl ediliyorsa, bunda 
a.klm dirayeti i'tiba:ctyle vazifesi; onun kendi ozelligiyle normal olarak 
miimki.in olup olmad1~m ara§tlrmak ve adet olan kiilli kanun ve mik
yasml bulup ol~mektir. Umumiyetle ilm ve fennin i§i budur. Ve eger 
nakil, onu harikul'ade olma;k iizere kayd ve i§'ar ediyor.sa, o ·zaman di
rayetin va:zifesi; onu tatbik degil o §eyi kendisiyle mukayese ederek 
bizzat imkan derecesini dii§i.inmek ve bir tenakuzu muhtevi olup ol
madigmi aramakla iktif'a edip tenakuz bulunmad.lg1 takdirde inkar 
veya te'viline gitrriemek ve onu nadir ve garib bir va~k'a olmak iizere 
kaydeylemektir. Bilhassa nakli ve tarihi ilimlerin ve fenlerin vazifesi 
de tecriibe edilen bu gibi nadir ve miimtaz vak'alan zayi' etmeyerek 
sonrakilere haber vermektir. i~te ilahi kitablar, bizi bunlarm en sabit 
ve kat'i olanlarmd:an haberd:ar ederek fikirlerimizi bogan tabiat ~em
ber'inden halas eder. i1imlerin mantlg1 «logique des sciences» de §U 
kaide miisbettir : Fen, miinferid ve nadir olan vak1alan redd ve inkar 
etmez, fakat onun as1l m.aksad1 kiilli oldugundan, umumi olan va.kia
lan ta'kib ve onlan ortak §ekilleri ile genel onermeler §eklinde zabt ve 
kaydeyler. Bunun i~in mesela, ta1bii fenlerin kaide ve kanunlan hari
cinde miiriferid ve nadir ve se~kin va:k'alar olmaa; ve olamaz, demek 
fen namma bir iftirad1r. Bir tak1mlanmn Edebiyyat namma uydurduk
lan romanian, hayalleri, yalanlan tarih k1hgma sokarak umumun ta
rih fikrini kan§tlnp bozduk~an, bir ba§ka deyim ile sihir ve masal ki
tablan yazd1klan ma'lum ve mfu:ellem oldugu halde bazllarmm anlatlm 
diiriistliigiinii nazan dikkate almaks1zm her i§ittigi garibeyi taf>ih na
mma kayd ve nakletmeleri ilmin nakli giivenilirligini nasll ifsad eder
se; zaman1nnzda oldugu gibi baz1lannm da tarihan haber verilegelen 
garib ve harikul'ade vak'alan hal-i haz1rda ve ah§llan ilimlerde e§ine 
tesadiif edemediklerinden dolay1 mutlak §ekilde inkara kalki§malan da 
o nisbette sap1tmakta ve halk efikanm tarih feyzinden yoksun birak
mwktadir. ( ... ) 

Harikul'adeyi uygun gormekten dogan ihtima.Iler; ilimlerimizde so
fistligi, reybiligi gerektirecek ve o gibi ihtimallerin hi~ bir meslekte 
def'ine imkan yoktur. Ve harikul'adenin imkan.s1zhgmi is'bat edecek 
bir burhan da mevcud degildir. Ve bizim e§yamn ger~eklerine ili§kin 
ilmimiz, nisbi ve izafi bir adi bilgi olmaktan ileri gitmez. Tam ve mut
la.k ilim Allah'a aittir. Sofizm, bat1l, fakat tam ilim iddias1 da b8.tlld1r. 

Zamamnnz felsefelerinde bu mesele §U suretle vaz'edilmektedir : 
Tabii ilimlerimizin yakin nokta-i nazarmdan k1ymeti ned1r? Tabii ilim
lerin problemlerini te§kil eden kiilli kaziyyeler zorunlu kaziyyeler mi
dir? Degil midir? Bunlan zaruri addedenler yok degil ise de bu gibiler 
meseleyi miimeyyiz degildirler. Boyle bir fikir tabii ilimlerde terakkiyi 

i 
c 
I, 
c 
c 
r 
z 
v 
c 
0 

1 
g 
:E 
r 
1: 

~ 

1: 

~ 
:t 
Il 

t 
y 
k 
y 
F 
d 
k 
d 
k 
d 
11 
b 
i< 
z 
g 
a 
d 
s· 
v 
i1 



A'rfti, l~-1.26) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSiRt 3059 

inkar etmek ve bir yeni ke§if ile bir tak1m kaidelerde duzeltme veya 
degi§tirme husule gelebilecegine ih'timal vermemektir. Bunun i~in bun
lara mukabil ((septilk)) yani §iipheci ve ihtimalci bulunan niceleri var
dir. Bu ikis-i arasmda en giizel ~oziim Alman filozofu Kant'm ~oziimii
diir. Demi§tir ki : Tabii ilimler, tecriibeden almd1g1 i~in kaziyyeleri za
ruri degil ((asertorik)) dir. Mant1kta mutlaka-i amme ta'bir olunan ka
ziyyelerdir ki bilfiil ger~ekle§en §eyi haber verirler. Yan1 bunlar boyle 
vaki' oldugu i~in bOyledirler. Yoksa ·boyle olmalan gere'kli ve zaruri ol
dugu i~in bOyle degildir. Binaenaleyh bunlarm daima ve bizzarure boyle 
olmas1 laz1m gelecegine ve aksi miimkiin olmad1gma hiikmolunamaz. 
Yarmki bir tecriibenin, bizi ba§ka tiirlii bir neticeye ula§tlrmas1 ve bu 
gun gormedigimiz §eylerin de vU!kuunu g6sterebilmesi dii§iiniilebilir. 
Kant'm bu ~oziimii, tabii ilimlerde zorunlu kesinligi idd1a edenlerle 
reybilik arasmda mutavass1t bir ilim kabul etmek i'tibariyle islam ke
lamcllannm ~oziimiine mutab1kt1r. 

Mevak1f ve ~erhinde der ki; ((adetlerin a~1lma .. •n ve mu'cizelerin vu
kuu, goklerle yerin ve aralarmdaki §eylerin ilk halbndan ve sonra bun
lann fena ve yokedilmesinden dab.a acaib degildir. All§Ilmi§lll dl§Ina 
~1kabilecegini normal saymak Sofistlik olur, deme'k mugalatad1r. Bizim
hariJkul'adelerden baz1larmm vuku bulmad1gm1, mesela diin gordiigil
miiz dagm ·bu giin altun oluvermedigine kesin gozilyle bakmam1z, onun 
hadd-i zatmda imkanma aykm degildir. Nitekim mahsusatta muay
yen bir cismin muayyen bir yerde bulundugunu goriir ve kat'iyyen 
kesin kabul ederiz. Bu kesin kabul ile beraber o cismin orada olmaytp 
yerinde diger bir cismin bulundugunu farzetmemiz imkans1z olmaz. 
Filvaki' o cismin, hem kat'iyyen orada oldugu bizim ic;:in kesindir, hem 
de orada bulunmamasmm aym §ekilde miimkiin oldugu bizim i~in 

kesindir. Ne vuku bulacagm1 kestirmek aksinin miimkiin olu§unu orta
d'an kaldmr, ne de aksinin imkam, hissi §ehadet ile vuku bulacagm1 
kestirmemizi ihlal edecek bir §iipheyi gerektirir. i§te boyle adet yani 
devamhhk tecriibesi de his gibi ilmin sebeblerinden biridir. Binaena
leyh histe oldugu gibi adet cihetJiyle de biz, bir §eyi kestiririz, bununla 
beraber hadd-i zatmda o §eyin aksi de miimkiin olur. Mesela all§kanhk 
icab1 biz, kesin olarak biliriz ki; ytlan y1landan olur ve bir miiddet 
zarfmda olur. Frukat bu cezmimiz, yer yiiziinde ilk yaratlh§mda oldugu 
gibi ytlamn diger 1Ji.r §eyden veya def'aten yaratlhvermesi imkamna 
aykm olmaz. Biz, birini · vaki' birini miimkiin biliriz. Bun dan ba§ka §U 
da unutulmamak lazlm gelir ki; alemde all§llamn dl§llla ~Ikmak da 
siire'kli bir ah~kanhktlr. Her as1rda her zamanda harikul'ade hilkatler, 
vak'alar bulunagelznli§tir ki akl ve insaft olanlar i~in bunlan inkara 
imkan yoktur. 
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Filhrukika alemdeki vak'alar, birbirine Zld iki cins siireklilik ile 
miilahaza olunmaktadir: Birisi uygunlugun siirekliligi, digeri uygun
suzlugun siirekl'iligidir ki; her hangi ibir §eyi bilm~k. bu iki siirekliligm 
paym1 ta'yin eylemek yan.i ortak ve ayn olam emsaline uydunnak ve 
muhalif olam di§mdakilerden ayirmaiktir. Eger alemde, tabiat dedigi
miz yalmz bir kiilli sureklilik cari olsa idi biz ne bir hadise goriir, ne 
de e§yay1 yekdigerinden tefrik ve temyiz edebilirdik. Halbukli her tem
yiz ve tefrik, adet dedligimiz uygunlulugun siirekliliginin lropup degi§
tigi (harkolundugu) bir a)l'kmhk vakiasiyle husule gelmekte ve cins
lerden nevi'lere, nevi'lerden ferdlere kadar her §ey, fasll, miimeyyiz, 
mii§ah:hrus ta'bir e·ttigimiz bu aykmhgm ortadan kalkrnas1 vakiasiyle 
tefrik oluna:bilmektedir. Bu aY'kmhklann ortadan kalkmas1 vak1alan 
sayes:indedir ki biz, iki Zlddan ikisinin de miimkiin oldugunu bildigimiz 
gibi, vaki'de de onlan b'irbirinden ayinnz. Ve bu suretle alemde bir 
degil miirteaddid, miitenevvi' ~detler, ta;biatler bulundugunu biliriz. 
Birinin imkanma ilmimiz, digerinin vukuna ilmimizi ihlal etmez ve 
muhtelif adetlere miiteallik muhtelif k1yas premiblerimiz varx:hr. Ger~i 
tabiat ve adetlerin siireklilligi ta'birleri, evvelen ve bizzat tevafuklara 
Itlak olunur ve bundan -dolayi tevafukun Zlddl olan tehaliif vakialari 
da adet hilafl veya harikul'ade vesaire gibi namlarla bunlardan tem
yiz edilir. Lakin tevafuklar, umumdan husllsa dogru muhtelif siirekli
liklere ooliindiigii gibi birbirine benzemeyen miiteaddid tehaliif vakla
lan da muhtelif olmak mefhumunda blir tevafuku, bir tehaliif siirek
liligini muhtevi olduklanndan bunlar da obiirlerinden aynlmi§ bir cins 
adet te§kil. ederler. Ve bunun i~in fas1l, miimeyyiz, mii§ahhiS, miistes
na, nadir, garibe, harikul'ade ilh ... gibi kiilli me.fhumlar ile ifade olu
nabilirler. ,i§te peygamberlerin mu'cize denilen alamet-i farikalan da, 
bu suretle onlan digerlerinden temyiz ettirereik davalanm tasdik et
mesi maksud olan miimeyyiz aynmlandir ki bunlar da alemde tehaliif 
ve temayiiz siirekliligine dahil bir ilahi adettir. E§yanm tasnifinde hay
van Simfi:iu te~kil eden tevAfuk 1tt1radlan i~inde insan nev'i muhtelif 
Oldugu tehaliif VaKialanyla hayvan adetinin nasi! bir harikasmi te§kil 
e~ ise; insan nev'i denilen tevafuk Ittlradlan i~inde niibiivvet vakl
alan da oyle bir harika te<§kil etmi§tir ki bunlann vukulan f'ikir ve akli 
k1yas ile ~Ikarilamaz. Ancak mii§Ahede ve haber ile bilinebilir. Nitekim 
Istatistik ve analoji'ye miiracaat etmeksizin, miicerred akli k1yas He 
mevcudatm bir tasnifini yapmaga kaliki§mak bir cehalettir. Telgraf ke~f 
edilmeden evvel m~nktaki bir adamm magri>bdaki biriyle bir iki sa
niye i~inde muhabere edecegiPJ miicerred akli k1yas ile ta'yin etmek 
kabil olmazd1. Fakat adet olmayan boyle bir §eyin imkaruna akl ve 
fenniin cevaz vermeyecegini iddia etmek de akll ve fen namma bir 

1 
t 
1 
t 
2 

L 

' 
2 

8 

i 
}1 

§ 

t 
r 
t 
ll 
k 
1' 

r. 
c 
g 
il 
b 
§I 

g 
n 
t 
n 
lE 
n 
a 
e 
n 
k 
n 
e: 
n 
ti 
t< 
o; 
tl 



A'raf, 123-126) HADISLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSlRt 3061 

biihtan olurdu. Qi.inki.i lbunun vukuunu farz edip cevaz vermek, hicr bir 
tenMmzu tazammun e.tmez. ilmi, akli k1yas hasr etmek ve aklm ka
biliyyet va:zifesini unutup akli k1yas faaliyetiyle halden istikbale dogru 
taihaki.im etmeye <rali§mak nasll ha..l{sizhk ise; aym vecrhile halden ma
ziye dogru tahalkki.ime ~all§mak ondan daha bi.iytik bir haksizhktlr. Ve 
i§te hal-i hazlrda bulunanlann «biz mazideki insanlardan her yonden 
ve mutlak surette ileri ve yO.'ksegiz, binaenaleyh bizim ilim ve irademi
zin yapamad1gr 'bir §eyi ortlann yapmasma imkan olmad1g1 onceUkle 
sabittir, gibi bir kendiliginden klyas ile tahakki.im etmeye ve gokten 
in~ kitablann metinleri ve milletlerin tevMi.ir yolu ile nakledegeldik
leri secrkin vak'alan inkar ve te'vile sapmalan ilim ve insanhgrn uyam
§ma tamamen zarar olan bir istibdaddail ~ka bir §ey degildir. Ve 
bunu yapanlar, umumiyyetle §U iki simfm icrinde bulunurlar: Birisi 
hadd-i zatmda bir harika olan ilim ve irade vaik'·alarma ve adet ve 
tabiatm mutlak hakim olmad1g1m gosteren muhtelif degi§ikliklerine 
kar§I kor bir tabiat .taassubunda 1srar eden kati kafal1 magrurlard1r 
ki bunlar ihtilaflan SIIJJ,rlanamayan bi.iti.in alemin en biiyi.ik te'Vafuk 
1ttirad1 l:Ji.r hudU.S ve tahavviil kanununa raci' oldugunu ve hirer ka
nun olarruk ·aiman mutenevvi' ve muhtelif 1tt1radlardan her birinin on
ceden benzeri olmayan bir hudus veya tahavvi.il harikas1yla ~§laya
geldigini ve bi.itiin tekamiil hududlanmn da hep bOyle bir ozel harika 
ile zuhur ettigini iyi di.i§i.inemezler. Her gi.in, her an kat1 maddelerin 
hayata tahavvi.il edip durdugunu gori.irler de, gordi.ikleri degi§iklik 
§eklini mutlak §art farz ~erler. Tabiat tezinin creli§igi olan as1l de
gi§im ve inkilabi, miimki.in ve vak:i' tamrlar, ve her degi§ime, degi§e
nin tabiati iizerine dl§ardan te'sir icra eden bir mi.iessir illetin gereik
tiginde de tereddi.id etmezler de sonra o degi§iklik ve ink1labm si.ir'at ve 
mi.iddet gilbi baz1 derece farklarmda mutlak bir imkans1zhk iddia eder
ler. Di.i§i.inmezler ki; bu cihet, degi§tirmeyi yapanm kudretine ait bir 
meseledir. Ve mutlak kudrette hicr bir acz yoktur. Di.i§i.inmezler ki; bir 
asanm zamamn g~mesi ile \!i.iri.iyi.ip komi.ir olarak uzviyyete ink1lab 
etmesi, .vaki' bir durum oldugu ve bu vak1ada hi~ bir tenakuz bulun
madlgl gi'bi aym hadisenin birdenbire ve daha bi.iyi.ik 'bir mikyasta vu-

. kuunu ta.savvur etmekte ve bOyle bir vak1ayr gozlemekte veya dene
mekte degi§imin tabiati !bak1mmdan hi\! bir tenakuz yoktur. Ve bina
enaleyh digerini i'tiraf edenlerin berikine mi.imki.in nazariyle bakma
masi ak1ldan degll akiJ.ci;Izllktan ve ·as1l hayat s1m ile ilk yaiati§ kudre
tini hesaba almamaktan ne§'et etme bir cehalettir. Di.i§i.inmezler ki; 
toprak ve topraktan hayvan yapmak teknigini bilmeyenlerin bOyle §ey 
olm:ruz demeleri vaki' .bir duruma 'kar§I fenni salaruyyet haricinde bir 
taassubtur. ~i.iphe yok ki insanm bi.iti.in i.imid ve nazanm har:.ikalara 
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'baglay1p ta hilkattaki ah§Ilan seyri ihmal etmesi ve uzun bir tari.bin 
has1las1 analoji ve c;1kanmlara dayah ilim ve fenleri hic;e sayarak ka
zancm, ilim ve iradenin, terhiyenin ve §ahsi te§e'bblisiin feyz ve hiik
miinii nazar-i i'tioora almamas1 ve hilkatte gizli olan defineleri ara§
tmp c;1karmaya gal1§may1p ta miicerred gokten inecek bir sofra bekleyib 
durmas1 velhas1l Allah Tea.Ia'ya yalmz harika nokta-i nazarmdan te
vekkiil ve i'timad edip de, adet ve mantlk nOikta-i nazannda.n i'timad 
etmemesi dogru yoldan aynlmaktlr. Ve bunun i~in Kur'an; nazarlan 
harikalardan ziyade kanun ve surinete, §eriata ve dogru yola tevcih 
etmekte ve siinnet-i seniyye bid'atgillgi zemmeylemektedir. Fakat aym 
zamanda adetler muvacehesinde harikalar, kiilli ve muttarid vak1alar 
mukabilinde garib ve nadir vi'l.!k1alarm miimkiin bulundugunu, hatlr ve 
hayale gelmez cihetlerden umulmaz hadiseler, iimidler, korkular doga
bilecegini ·bilmemek, yani Allah Teala'mn ah~1lan akl'§m ruksine bir §ey 
yaratamayacagm1 zannetmek de Halik Teala'nm mutlak kudretini 
kat1 bir ta:biat mantlklyle tahdide kalki§makbr ki sebebi; all§Ilandan 
onceki il!k yaratmaYJ. unutmak ve neticesi aklm mantrkm durdugu 
sm1rda imans1zhkla kiilli iimitsizlige bogulmakt1r. Bunun ic;in yukar
daki ayette; ilk yaratma ile istiva meselesine, yaratma ve emrin ba§
layt§ ve akl§ §ekline nazar-1 dikkat celbolunarak e§yanm gerek halkm
da ve gerek cereyamnda hakim illetin e§yamn tabiati olmay1p ciimle
sinin iistiinde, ar§ iizerinde mutlak hakim olan Allah Teala oldugu ih
t·ar olunduktan sonrad1r ki bir taraftan harikalan, diger tara:ftan ah§l
lan olaylarm aki§Im, seyr ve tekamiiliinii ihtiva eden enbiya kJ.SSa
lanna girilmi§ ve ancak ilk yaratl§ mi...~li ile tasavvur ve tasdik edil
mesi laz1m gelen peygamberlerin mu'cizeleri de bu siya.kda zikredilmi~ 
ve bunlan inkar edenler hakkmda «Allah, katirlerin kalblerini i§te 
boyle miihiirler)) .buyurulmu§ ve bununla ta'biat davasmm bir kalb 
miihiirlenmesinden, ba§ka bir deyimle kalbin 6.nceki intibalarmdan gl
kamayacak ve artlk yeni bir hrukikat duyamayak, ilim ve imanda hie; 
bir terakki yapamayacak veQhile ma'nevi hayatma son verilip kabla§
masmdan kaynakland1gma ozel olarak i§aret edilmi§tir. 

Ehemmiyetine binaen biraz uzatlr gibi oldugumuz bu meseleyi, 
yani mu'cizenin imkam meselesini modern c;agm fen telakkisine na
zaran hulasa olarak §Oyle halledebiliriz : Tabiat kanunlar1 denilen · ve 
e§yanm tabiathn iizerinde hakim goriinen umumi §eyler, evvela mii
§ahede, ikinci olarak tecriibe, iic;iincii olarak analoji ile tesbit ve ta'mim 
edilen Ittmldlardir. Ittlradlann en miih:immi de illiyet Ittlrad1d1r. Her 
hangi bir vaklanm sebebi, tecriibe ve aksinin ortadan kaldmlmasl su
retiyle c;lkanlabildigi takdirde bu 1ttlrad tecriibesi, zihnen biitiin de
gerlere yayg1nla§bnlarak kiilli :bir kaziyye haline konulur. Bu genel-
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le§tirmeye anoloji ve o kaZJiyyeye de tabiat kanunu ad1 verilir. Ve artlk 
bundan onun ciiz'ileri ~1·kanllr. Lakin butun ta;bii ilimlerin bilgisi, he
nuz .bOyle nedensel ve nlc;insel . kaziyyeler haline gelmi§ degildir. Bu 
hale gelebilen ancak fizik ile kimyad1r. Onlann da mevzulanna dahil 
olan biitiin vaklalan ihMa ettigi iddia olunamaz. Biyoloji ise heniiz bu 
halden uzaktir, Fizik ve kimyada da bir ~ok vak1alann, miiteaddid illet
lerden her birine sebeb olabildigi musellemdir. Mesela bir fabrlkaya, 
itici neden bir su olabildigi gibi, bir buhar, bir elektrik de olabilir.· Bun
lard.an ba§ka butun bu nedenler yani vakialar olduklanndan dolayi il
letlerin illetleri, illetlerin illetleri ilh .. . butun illet ve gu~ halkalan. he
s~ba katilmak ve ona gore cuz'i illetlerdeki ilimlerimizin k1ymetini 
Ol~mek laz1md1r. Halbuki illiyet namma alan lbutun ma'IUmatimizl 
ele§tirip inceleyerek kuralla§tmrken §Unu i'tinlf etmemiz gerekir 
ki biz bi.iti.in vakmlann illetlerini -bilmedigimizden bir V'fulnarun da 
biiti.in ille.tini bilmiyoruz demektir. Ve filhaki:ka baz1 vaJnalar hakkmda 
bildigimiz ve tatbik ettigimiz illetler, kudtetler hem eiksik, hem de za- . 
hiri ve nisbidir. Ne ki.illi illett'ir, ne de mutlak ve ha:kiki. illettir. Hrukiki · 
ve mutlak illiyet esasrna gore yaratma ve icad ve ki.illi illeti, ki.illi.in 
de yaraticiSI olmak laztm gelir. Binaenaleyh bizim en saglam bilgile
rimizi te§kil eden illiyyet Ittlradlan hakkmdaki ilmimiz tam ve mutlak 
degil, ci.iz'i ve nisbidir. Ve o halde bildigimiz illetler ve adi ve sonlu 
kuvvetleri in:kara hakklmtz olmamakla beraber bunlara ki.illi illet gibi 
istinad ederek falan §ey asia olamaz demeye ve mutlak kudrette acz 
farzetmege de hakk1rmz yoktur. Meger ki o §eyin vi.icudunu farzetmek 
onun yoklugunu gerektirecek brir tenakuz olsun da biri mi.isbet biri 
menfi iki elektrik cereyamnm kai'§tla§masmda gordiigumuz gibi hastla, 
bir anda sif1ra iniversin. Ruhu bir tarafa btrakahm, bir I§I~n dogu§U ile 

. soni.i§iindeki si.ir'at bile bize ne kadar seri bir surette yaratma ve yoket
mele:rin mi.imki.in oldugunu g6sterir. Fakat kalbleri kati bir tabiat ha
lini almi§ olanlar, bu imkanlan gormezler de dar kafalarmm durdugu 
her noktada mutlak ye'se bogulur kahrlar. Bunla:rdan ba~ka bir stmf 
daha vardir ki arzu ve menfaatlerine aykm gibi goriinen hakk ve ha
kikati kabul etmek istemezler ve onunla mi.icadele etmek i~in her hak
stzllgi irtikfubdan ~ekinmezler. i§te Firavun bunlardandir. Ve bu hale 
firavunluk denilir. (Elmallh, Hak Dini Kur'an Dili, III, 2237 - 2252). 

---000f----
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127 - Firavun'un kavminin ileri gelenleri : Musa'y1 
ve kavmini yeryiizunde fesad9Ihk etsinler, seni de, tann
lannl da terketsinler diye mi brrak1yorsun? dediler. Dedi 

. ki: Ogullannl oldilrturuz, kadlnlannl sag birakiTlZ. El
bette biz onlan ezicileriz. 

128 - Musa kavmine dedi ki : Allah'tan yardlm iste
yin ve sabredin. Yeryuzu muhakkak ki, Allah'md1r. Kul
lanndan diledigini ona mirAs91 kilar ve ak1bet muttakile
rindir. 

129 - Dediler ki: Sen; bize gelmezden once de, gel
dikten sonra da eziyyet edildik. Dedi ki : Rabbinlzin, du~
mamnizl yok etmesi ve yeryiizunde sizi onlarm yerine ge
tirmesi umulur. Ve o zaman nasll davranacag1n1za baka
caktlr. 

Allah Teala, Firavun ve kavminden ileri gelenlerin birle§ip yar
dimla§malanm, Mllsa (a.s.) ve kavmine 1zha.r etmi§ oldUJklan eziyyet 
ve dti§manhg1 haber veriyot: «Firavun'un kavminden ileri gelenleri 
(Firavun'a) : MUsa.'yr ve kavmini yerytiztinde fesad~Ihk etsinler ... diye 
mi b1rak1yorsun?» Onlar, yerytiztinde fesad<;Ihk etsinler diye mi onlan 
buak1yorsun? Onlar, ·teb'am fesada stirtiklesinler ve onlan senin dl
§mda 'kendi rablarma i'badete c;ag1rsmlar diye mi b1rak1yorsun? dediler. 
Ne kadar garib. Bunlar, Musa ve kavminin fesad <;Ikarmasmdan korku
yorlar. Halbuki Firavun ve kavmi fesad ~1karanlarm ta kendileridir, 
ne var ki hissetmiyorlar. (<Seni de tannlanm da terketsinler diye mi ... » 
ayetinin ba§mdaki ( , ) harfinin hal blldiren edat oldugunu baZI
lan soylemektedirler ki buna gore; m~na: Onu ve kavmini senin iiba
detini tenkeder olduklan halde fesad t;Ikarmalan i<;in mi bmlinyor-
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sun? §eklrinde olacaktri· . .Ayeti tlbeyy ibn Ka'h: ( .!l;li, .!l,~ .:,1 .!l~; ..u, ) 
<<Onlar .sana ve senin ilahlanna ibadeti terketsinler diye mi.. . 11 §eklinde 
okumu§tur. Bu k1raeti :ibn Cerir rivayet etmi:}tir. Ba§kalan ise burada-
ki ( , ) harfinin, at1f i~in oldugunu soylerni§lerdir ki buna gore an
lam §Oyle olur: Mlisa ve kavmini senin z1mnen yapmalanru kabullen
digin fe.Sad ~1karmaya ve senin ilahlanru terketmey~ sakm b1rakma. 
Baz1Ian da ayetteki ( .!.1:,. 'jJ ) kelimesini «Sana tbadeti terketsinler di
ye mi ... ll anlammda olmak uzere tekil olarak okumU§lardir. Bu, ibn 
A:bbas ve Mucahid'den rivaye.t edilmi§tir. Birinci k1raete gore baz1Ian 
derler ki: Firavun'un kendisine ioodet ettigi bir ilahl vard1. Hasan 
el-Basri : Firavun'un kendisine gizlice ibadet ettigi bir ilah1 vard1, de
rni§tir. Ondan gelen diger bir rivayette ise §Oyle der: Onun boynunda 
as1h bir incisi vardl ve ona secde ederdi. 

«Seni de tannlarm1 da terketsinler diye mi ... 11 ayeti hakkmda Stiddi 
§oyle der : ibn Abbas'm iddiasma gare, onun ilahlan inekler idi. Fira
vun, guzel bir inek gordugunde; onlara, bu inege ibadet etmelerini em

. rederdi. Bu sebepled'ir ki onlar i~in bir bu~ heykeli \!Ikanlml§tlr. 

Kavminin ileri gelenlerinin isteklerine Firavun: «Ogullanru ol
dururtiz, kad1nlanru sag ·birakmZ. ll diye cevab ver~tir. Bu, F}ravun'un 
bu konuda ikinci emridir. Musa (a.s.) nm dogumundan ance de onun 
varhgmdan korkarak Firavun onlan bu §ekilde cezalandirmi§, ancalk 
Firavun'un arzulay1p kasdettiginin tersi vuku bulmU§tu. Firavun 1bu 
i§inde de ayn1 §ekilde muamele gormti§ttir. 0, isriliogullariru ezmek 
ve onlan zelil kllmak istiy{)rdu. Durum, onun isteginin tersine vuku 
bulmu§, Allah Teala Firavun'a kar§I onlara yard1m ed'ip Firavun'u ze
lil kllrm§, burnunu yere surtmti§, onu ve ordusunu suda bogmu§tur. 

Firavun, zikretmi§ oldugu kottiltikleri israilogullan i\!in kararla§
tirdigmda: «Mlisa kavmine : Allah'tan yarchm isteyin ve sabredin, 
dedi. ll GUzel akl:betin ve yurdtm onlarm olacaguil §U sozleriyle mujde
ledi : «Yerytizii muhatkkak ki, Allah'md1r. Kullanndan diledigini ona 
miras~1 k1lar. Ve aklbet miittaldlerindir. Dediler ki: Sen; bize gelmez
den once de, geldikten sonra da eziyyet edildik.ll Ey MU.Sa, gormii§ ol
dugun al\!altllma ve zelil k1lmmamn bir benzeri sen :gelmezden once de 
ba§Irmza gelmi§ti, senden sonra da. MClsa (a.s.) onlann mevcud durum
lanm ve ikinci halde alacaklan durumu onlara hatlrlatarak: «Ra:bbl
ruzm, dti§marumz1 yak etmesi ve yeryuzunde ~zi onlann yerine ge~ir
mesi umulur.1l demi§tir ki bu; nimetlerin gelmesi ve musrbetlerin bit
mesi anmda §iikre sanlmalan i¢n orilan te§vikten ibarettir. 
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1~u - Andolsun ki; Biz, Firavun hanedarun1 dii~iinup 
ibret ahrlar diye y1llarca kurakhk ve mahsullerinin kith
giyla tuty.p s1ktlk. 

· 131 - Onlara bir iyilik geldiginde: Bu, bizim i9indir, 
dediler. ~ayet kendHetine bir kotuliik gelirse; Musa ile be
raberindekilere ugursuzluk yiiklerlerdi. Dikkat edin, on
lann ugursuzlugu ancak Allah katlndand1r, fakat 90gu · 
bilmezler. 

Allah Teala buyuruyor ki : «Andolsun ki; Biz, Firavun hanedamm 
dii§iiniip ibre.t ahrlar diye yillarca (ekinlerinin a:zllg1 selbebiyle a~llk 

seneleriyle) kurakhk ve mahsuJlerinin k1thg1yla tutup s1kt1k (imtihan 
edip onlan denedik) .n Milcahid: Mahsullerinin k1thgmm, ekinlerin az
hgmm di·§mda olan §eyler oldugunu soylemi§tir. Reca i'bn Hayve'den 
naklen E'bu ishak : Bir hurma agac1 sadece tek 'bir meyve ta§Irdi 
(verirdi), demi§tir. 

<<Umulur. ki dii§·iinup ibret ahrlar. Onlara bir iyilik (bolluk ve n
zik) geldiginde : Bu, bizim ic;indir (bu, hak ettigimiz §eydir) dediler. 
~ayet kendilerine bi:r kotiiluk (k1thk ve kurakh.k) geUrse; Musa ile 
beraberindekilere ugursuzluk yiiklerler, (bu onlann ve getirdiklerinin 
yiizundendir) derlerdi. Dikkat edin. Onlann ugursuzlug-u, ancak Allah 
ikatmdandlr.n Ali i'bn Ebu Talha «Dikkat edin, onlarm ugursuzlugu an-

. . cak Allah katmdandir.n ayeti hakkmda ilm Abbas'm §Oyle dedigini 
nakleder: Onlann musibetleri Allah katmdand1r. Allah Teala: «Fakat 
c;ogu 'bilmezler.n buyurmu§tur. ibn Cureyc ise ibn A'bbas'm «Dikkat 
edin, onlarm ugursuzlugu ancak Allah katmdandir.n ayeti hakkmda 
§Oy'le dedigini nakleder: 0, ancak Allah tarafmdandir. 
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132 - Dediler ki: Bizi buyiHemek ic;in ne kadar mu
cize gosterirsen gaster, biz sana inananlardan olmaya
cagiZ. 

133 - Bunun uzerine, biz de birbirinden ayn muci
zeler olarak ba~larma tU:fan, c;:ekirge, ha~erat, kurbaga
lar ve kan gonderdik. Yine de biiyukluk taslay1p suc;lular 
guruhu oldular. 

134 - Uzerlerine azab c;okunce, dediler ki: Ey Musa, 
sana olan ahdine gore Rabb1na dua et. Eger bu azab1 biz
den kald1nrsan, andolsun ki; sana inanacag1z ve israilogul
larmi seninle birlikte gonderecegiz. 

135 - Onlarm eri~ecekleri bir sureye kadar azab1 
uzerlerinden kalchnnca; bir de bakarsin, onlar sozlerin
den cayiyorlardL 

Hz. Musa'run Kavmi 

Allah Teala; Firavun kavminin: wBizi buytilemek ic;in ne kadar 
mucize gostetirsen gOster, biz sana inananlardan olmayacag1z.» demek 
suretiyle, isyanlanm, buyuklenmelerini, hakka kar§l inadla§malanm 
ve batll uzere ISrarlanm haber vermektedir_ Onlar : Bize hangi ayeti, 
mucizeyi, delil ve hucceti getirirsen getir, biz reddedip senden bunlan 
ka;bul etmedigimiz gibi, ne sana ve ne de getirdi'klerine inanacak de
giliz, diyorlardl. Allah Teala da buyuruyor ki: <rBunun uzerine Biz de 
bi:Pbirinden ayn mucizeler o1arak ba§larma .tu.fan. _ _ gonderdik.» Mu
fessirler buradaki tllfamn anlammda ihtilat etm~lerd:ir. ibn Abbas'tan 
gel€m rivayetlerden birinde; lbunun bogucu, ekin ve meyveleri telef 
edici yagmurlarm c;oklugu oldugu belirtilmi!itir. Dahhak ibn Muzahim 
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de bOyle demi§tiT. Yine ibn Abbas'tan gelen diger bir rivayete gore ise 
tufan; oliilerin goklugvdur. Ata da ·bOyle demi§tir. Miicarud ise; tUfamn, 
su ve talin oldugunu s6ylemektedir. 

ibn Cerir der ki: Bize Ebu Hi§am er-Rifai'nin ... Hz. Ai§e (R. An
ha) den rivayetine gore Allah Ra:sulii (s.a.) : TUfan oliimdiir, buyur
mll§tur. ibn Merduyeh de bunu Yahya ibn Yeman hadisinden rivayet 
etmi§tir. Bu, gadb 'bir hadistir. 

Ba§ka bir rivayette ise ibn Abbas: Tufan, onlan ku§atan ilahi bir 
emirdir, demi§ ve sonra da: «Onlar daha uykudayken Rabbmm katm
dan gonderilen bir salgm onu sardu> (Kalem, 19) ayetini okumu§tur. 
Qekirge ise, ma'rUf olup me§hur hayvand1r. Buhari ile Miislim'in Sa
hih'lerinde, Ebu Ya'fUr'dan rivayet edilen bir hadise miisteniden c;e
kirge yenilir. Ebu Ya'fur Abdullah ibn Ebu Evfa'dan c;ekir:geyi sormu§ 
ve o, §Oyle demi§tir: Allah RrusUiii (s.a.) ile beraJber yedi sava§ta bulun
duk, gekirgeyi yerdik. 

~Mii, Ahmed ibn Hanbel ve ibn Mace'nin Abdurahman ibn Zeyd 
ibn Eslem kanal1yla ibn Omer'den rivayetlerine gore; Hz. Peygamber 
(s.a.) §Oyle buyurmU§tur: Bize iiki olU ve iki kan helal kllmd1 : Balik 
ve c;ekirge, ciger ve dalak. Bu hadisin benzerini Ebu'l-Kas1m el-Begavi 
de Davud ibn Re§id ikanallyla ... ibn Omer'den merfu' olarak rivayet 
etmi§tir. 

Ebu Davud'un Muhammed ibn Ferec kanahyla ... Selman'dan riva
yetine gore; Allah Rasulii (s.a.) ne gekirgeyi sordular da §6yle buyurdu: 
Onlar, Allah'm ordularmm ~ogunlugudur; onu yemiyorum ve haram 
da kllm1yorum. Allah Rasulii ~ekirge yemeyi, ondan ho§lanmad1g1 igin 
terketrni§tir. Nitekim keler yemeden de ho§lanmami§ fakat yenilme
sine izin vermi§tir. 

Hafiz ibn Asakir; ~ekirge hakkmda toplami§ oldugu bir ciiz'de Ebu 
Said Hasan ibn Ali el-Adevi kanahyla ... ibn Abbas'tan rivayet eder ki, 
o §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.) haram kilmaksiZlll gekirgeyi, lbi:ih
regi ve keleri yemezdi. Qekirgeyi yememes1 onun azwb olmasmdand1r. 
Kelere gelince, onun hakkmda : Onun bir mesh (yiizlerin ~inkinle§mesi 
ve §eklinin bbzulmas1) olmasmdan korkanm, buyurmu§tur. Ravi daha 
sonra §Oyle der : Garibdir, bu hadisi sadece bu yonden (bu kanaldan 
rivayeti ile) yazd1m. tMii'minlerin emiri Orner ibn el-Hattab (r.a.) ~e
kirgeyi arzular ve severdi. Abdullah ibn Dinar'm ibn Omer'den rivaye
tine gore; Hz. Omer'e ~ekirge soru!dugunda, §Oyle dedi: Ke§ki yam
mizda ondan bir veya iki zenbil olsayd1 da yeseydik. 

ibn Mace'nin Ahmed ibn Meni' kanahyla .. . Enes ibn Malik'den ri
vayetine gore; o, §oyle dermi'§ : Hz. Pey;gamber (s.a.) in zevceleri bir
birlerine tabaklar i~inde ~ekirgeyi hediye olarak verirlerdi. 
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Ebu'l-Kas1m el-Begavi der ki : Bize Davud ibn Re§id'in... Ebu 
Umame'den rivayetine gore; Alalh Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§: im
ran k1z1 Meryem Rabbmdan kendisine kam olmayan et yedirmesini is
tedi de; Alla:h Teala ona ~ekirge yedirdi. o zaman §Oyle demi~ti : Ey 
Allah'1m, onu emZirme olmaks1zm ya§at, ~agmlmadan (ses olmaksl
zm) onlan birbirlerine sevdir. 

Ebu Bekr ibn Ebu Da vud der ki : Bize Ebu Taklyy Hi§8.m ibn 
Abdillmelik'in ... Ebu Ziiheyr en-Niimeyri'den rivayetine gore; Allah 
Rasulii (s.a.) : Qekirgeyi oldiirmeyin, muhakkak o, Allah'm biiyiik bir 
ordusudur, buyurmU§tur. AncaJk bu, ger~ekten garib bir hadistir. 

ibn Ebu Necih, «Bunun iizerine Biz de ... ba§lanna tUfan, ~ekirge 
gonderdirk.» ayeti hakkmda Miicahid'in §Oyle dedigini nakleder : Qekir
ge onlann kapllanmn ~ivilerini yer ve ah§ap k1s1mlanm b1rak1rd1. 

ibn .Asakir'in Ali ibn Zeyd el-Haraiti kanallyla . .. Evzai'den riva
yetine gore; o, §Oyle dermi§ : (Bir gtin) ~ole ~Ikmi§tim. Birden gokten 
bir ~ekirge sfuiisii belirdi. Bir de bakt1m ki adamm bir'i bir ~ekirgeye 
binmi§ demirlere biiriinmii§, eliyle her i§aret edi§inde ~ekirgeler onun 
eliyle beraber i§aret edilen tarafa yoneliyordu. Adam §oyle diyordu: 
Diinya 'bo§tur, onda olanlar da bo§tur, dtinya batlldir, onda olanlar da 
bat1ld1r. 

Hafiz Ebu'l-Ferec'ln. .. .Amir'den rivayetine gi::ire; Kadi ~ureyh'e 
~ekirge sorulmU§, ·o, '§oyle demi§ : Allah <;;eki:r:geyi ~irkin kllsm. Onda, 
yedi gii~liiniin yarabll§l vard1r: Ba§I, kiSrak ba§1d1r. Boynu Okiiz boy
nudur. GOgsii asian gogsiidiir. iki kanad1, akba:ba (veya kerkenez kU§U) 

nm kanad1dlr. iki ayagi, deve ayag1d1r. Kuyrugu, YJlan kuyrugudur. 
Karm, akreb karmd1r. 

Daha once, «Deniz av1 ve onu yemek, size de, yolculara da ge~imlik 
olmak iizere helal killnmi§tlr.» (Maide, 96) ayetinde g~tigi iizere; 
Ha.mmad ibn Seleme kanal(yla... Ebu Hiireyre'den rivayet edilen bir 
hadiste, o §Oyle demi§tir: Biz, Allah Rasulii (s.a.) ile beraber bir haec 
veya umreye ~lkmi§tlk. Kar§Imiza bir ~ekirge siirtisii ~1kt1. Biz, ihraml1 
oldugumuz halde onlara degnekle vurmaya ba§ladlk. Allah Rasulii 
(s.a.) ne sorduk da: Deniz avmda bir beis yoktur, buyurdu. 

:tbn Mace'nin Harun el-Hammal kanahyla ... Enes ve Cabir'den, 
onlann da Allah Rasulii (s.a.) nden rivayetine gi::ire; Rasulullah ~e
kirgeye .beddua ettiklerinde §Oyle derdi : Ey Allah'1m, biiyiiklerini helik 
eyle. Kii~iiklerini oldiir. Yumurtalanm boz. Koklerini kes. Ag1zlanm 
b.izim yiyecekle·rirnizden ve nZiklarimizdan allkoy. Muhakkak Sen dua
YI i§itensin. Cabir ona: Ey Allah'm el~isi, Allah'm ordulanndan bir or
dunun kokiiniin kesilmesi i~in mi dua ediyorsun? d'iye sormu'§, Allah 
Rasulii (s.a.) : 0, ancak denizde ballgm haP§umrundir, buyurmu§tur. 
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Ravi Ha§im der ki: Bana Ziyad'm haber verdigine g6re; bahgm denizde 
hap§Irmasihl goren birisi ona ha!ber vermi§. 0 demi§ ki: Bunun tahak
kuku §Oyle olmu§: Deniz kiYISmda ynmurtladi~nda; yumurtalar, su
yun kenarma atlllp giine§ onlara vurunca herbiri kmldigmda onlardan 
u~an ~ekirgeler ~Lkmi§. «Onlar da sizin gibi bir timmet olmasmlar ... » 
(En'am, 38) ayetinde ge~tigi iizere; Orner (r.a.) den rivayet edilen bir 
hadiste §Oyle buyurulur: Muhakkak ki Allah Teala bin timmet yarat
mi§tlr. Bunlann altiytizti denizde, dortytizti karadadir. Onlarm ilk 

. helak olacak olam ~ekirgedir. 

Ebu Be:kr ibn Ebu Da.vud der ki: Bize Yezid ibn Mubarek'in ... 
Bera ibn Azib'den rivayetine gore; Allah Rasulti (s.a.) .§oyle buyur
mu§tur: K1h~la beraber veba, ~ekirgeyle beraber kurtulm,? yoktur. Bu, 
garib bir hadistir. 

<rHa§erat» a gelince; ibn Abbas'tan rivayete gore; o, bugdaydan 
c;1kan 'kurttur. Yine ondan gelen bir rivayete gore; o, kanatlan olma
yan ktic;Uk ~eikirgedir. Mticahid, ikrime ve Katade de boyle soylemi§
lerdir. Hasan ve Said ibn Ctibeyr'den rivayet edildigine gore: ( j..Ail ) 
ktic;tik ve siyah hayvanclklardir. Abdurrahmfm ibn Zeycl Ibn Eslem ise; 
bunun, pireler oldug-unu sayler. ibn Cerir der ki : ( j..Ail ) kelimesi 
c;ogul olup tekili ( ~ ) dir. 0, bana ula§tlgma gore develerin yedigi 
bite benzer bir hayvDnc!ktlr. Yine ibn Cerir der ki :. Arap diline va:k1f 
bUginlere gore ( j..Ail } kenedir. 

imam Ebu Ca'fer .ibn Cerir der ki: Bize ibn Humeyd er-Razi'nin ... 
Said ibn Ctibeyr'den rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Musa (a.s.) Fi
ravun'a geldiginde ona: «'israilogullanm benimle beraber gander.» 
dedi. Allah TeaJa onlarm tizerine bir tufan ---.:ki bu, yagmurdur- gon
derdi ve ondan bir k1sm1 tizerlerine doktiltince bunun bir azab olma
emdan korktular ve Musa'ya : ((Rabbma bizim ic;in dua et, yagmuru biz
den ac;sm ki sana iman edelim ve israilogullanru seninle beraber gon
derelim.» Musa Rabbma dua etti. Onlar iman etmediler ve israilogul
lanm onunla beraber gondermediler. 0 sene o kadar ekin, meyve ve 
otlar 'bitirildi ki; daha once hie; bu kadar bitirilmemi§ti. Onlar: i§te 
bu, ibizim temenni etmekte oldugumuzdur, dediler. Allah Teala onlarm 
tizerine ~e:kirgeleri gonderip 'bitkilerine musallat k1ld1. Onun bitkiler 
tizerindeki te'sirini gortince; hie; ekin b1rakmayacagm1 anlad1lar ve : 
Ey Musa, Rabbma bizim ic;in dua et de c;ekirgeyi bizden kaldirsm ki 
sana iman edelim ve israilogullanm seninle birlikte gonderelim, de
diler. Musa Ra'bbma dua etti ve c;ekirge yok oldu. Fa:kat yine iman et
mediler ve israilogullanm onunla beraber gondermediler. Ekinleri har-
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man edip evlerine koydular ve : (Bunlan) muhakkak ki bizler kazan
dik, dediler. Allah Teala onlann tizerine ha§erat1 -~ki bunlar taneler
den ·t;Ikan kurtc;uklardir- gonderdi. Onlardan birisi, degirrnene on da
garcik gottirtiyor ve ondan ti·c; Olc;ek bile (un) c;Ikm1yordu. Musa'ya: 
Ra:bbma hizim i~in dua · et de ha§eratl tizer'imizden kald1rsm fki sana 
iman edelim ve israilogullanm seninle beraber gonderelim, dediler. 
Musa Rabbma dua etti ve 'bu da yokoldu. israilogullanm onunla beraber 
gondermemekte direttiler. Hz. Musa Firavun'un yamnda otururken; 
birden bir kurbaga ses:i i~itti. Hz. Musa Firavun'a: Sen ve kavmin he
ntiz buna ka.VU§madllllZ (bunun azabml hentiz go·rmediniz)' dedi. Fi
ravun: Bunun hilesi ne olabilir ki? dedi. Ak§amlad1klarmda, k~i c;enesd 
yamnda kurbagalarla otururdu. Konu§maya yeltendiginde, kurbaga 
agzma kac;1yordu. Hz. Musa'ya: Rabbma bizim ic;in dua et de bizden 
§U kurbagalan kald1rsm ki sana iman edelim ve israilogullanm seninle 
birli'kte gonderelim, dediler. Hz. Musa Rabbma dua etti de onlardan da 
bunu kald1rd1. Ama yine iman etmediler. Allah Teala onlann tizerine 
karu gonderdi. Nehirlerden ve kuyulardan c;ektikleri sulan, kablannda 
olanlan taze kan olarak buldular ve Firavun'a §i:kayette bulunup : Mu
hakkak biz, kan musibetine duc;ar kald1k. Bizim ic;ecegimiz yok, dediler. 
Firavun: Muhakkak (ki o, s'izi btiytilemi§tir, dedi. Onlar: Nereden bti
ytilenmi§iz? Biz kaiblanm1za ne kadar su koymu§Sak onlan taze kan 
olarak bulduk, dediler ve Musa'ya gelip : Ey Musa, Rabbma bizim ic;in 
dua et de bu karu hizden kald1rsm ki, sana iman edellm ve israilogul
lanm seninle beraber gonderelim, dediler. Hz. Musa Rabbma dua etti, 
bu da kaldmld1 ama yine iman etmedller ve israilogullanm onunla be
raber gondermediler. Bu hadisin benzeri ibn Abbas, Stiddi, Katade ve 
selef alimlerinin bir c;ogu tarafmdan rivayet edilmi§tir. 

Muhammed ibn ishak ibn Yesar -Allah ona rahmet eylesin- der 
ki : Allah dti§mam Firavun, sihirbazlar iman ettiginde maglub ve kin 
dolu bir halde dondti, soma ktiftir tizere kalmada, kottiltige devam et
mede diretti. Allah Teala, onun tizerine pe§pe§e mucizeler gonderdi. 

. Onu (k1thk) seneleriyle tutup sikh. Uzerine tufam, soma c;ekirgeyi, 
sonra ha§erat1, soma kurbagalan, sonra da kam gonderdi. Yerytizti bo
§andi, sonra duruldu. Ne ziraata, ne de ba¥a bir §ey yapmaya gtic; 
yet1remediler. Ac;hktan iyice Slkl§lp bu son haddine ula§tl~nda : «Ey 
Musa; sana olan ahdine gore Rabbma dua et. Eger bu azab1 bizden kal
dmrsan andolsun ki; sana inanacag1z ve israilogullanm seninle birlikte 
gonderecegiz.n dediler. Hz. Mllsa Rabbma dua etti ve bu durum orta
dan kalktl. Ancak soylediklerinin hie; birisini tutmad1lar. Allah Teala 
onlann tizerine ~ekirgeyi gonderdi. Qekirge onlann ag~lanm yedi. 
Bana ula§tlgma gore; onlann kapllanm demirden c;ivilerine varmcaya 
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kadar yedi de evleri ve meskenleri c;oktu. Daha once soyledikleri gibi 
soylediler ve Hz. Mllsa Rabbma dua etti de bu durum ortadan kalktl. 
Anca:k s6yledi:klerinden hie; birisini tutmad1lar. Allah Teala onlann iize
rine ha§eratl gonderdi. Bana anlatlldigina gore; MU.sa (a.s.) ya 1bir 
kum tepesine gitmesi (yuriimesi) emredildi. Oraya. gidecek ve a.sfunyla 
ona vuracaktl. Yuruyup kumlan dokiilmekte plan biiyiik ibir kum te:.. 
pesine vard1 ve asfunyla ona vurdu da uzerlerine h~erat ~~tu. Niha
yet h~erat evleririi, yiyeceklerini doldurdu ve onlann uykulanm, bir 
yerde karar k1lmalanm engelledi. Bu onla.n iyice s~tmhgmda, Hz. 
Musa'ya daha once royledikleri gibi soylediler. Hz. MU.sa Ra'bbma dua 
etti ve bu durum da ortadan kalktL Fa:kat soylediklerinden hi\!lbirisini 
yine tutmad1lar. Allah Teala; onlann uzerine kurbagalar1 gonderdi. 
Evlerini, yiyeceklerini ve kablanm kurbagalar doldurdu. Onlardan bi
risi bir elbtse, bir yiyecek ac;1yordu, orada kurbagalan buluyordu. Bu 
durum onlan ezip s1kl~tlrd1ginda; Hz. MU.sa'ya; daha once soyledikleri 
gibi soylediler ve o da RaJbbma dua etti. Bu da kaldmldl. Fakat soyle
diklerinden hi~birisini yine tutmad1lar. Allah Teala; onlann uzerine 
kan gonderdi. Firavun ailesinin sulan kan oldu. Bir kuyudan ve nehir
den, bir kabdan su al1yorlard1 da o su taze kana donii§iiyordu.» 

ibn Ebu Hatim der ki: Bize Ahmed ibn Mansur el-Mervezi'nin ... 
A:bdullah ibn Amr'dan rivayetine gore; o, §oyle demi§tir: Kurbaga!an 
oldurmeyiniz. Firavun'un kavmi uzerine kurbagalar gonderildigmde; 
onlardan bir tanesi gidip ic;inde ate§ olan bir fmna Allah'm ho§nudlu-

/ 

gunu dileyerek dii§m~tu. Allah Teala bundan dolay1 onlan sudan bili-
nen en soguk §eye telbdil buyurdu. Onlarm viyaklamalanm da tesbih
lerl klld1. Bu hadisin benzeri, ikrime kanahyla ibn Abbas'tan rivayet 
edilmi§tir. ibn Ebu Hatim'in rivayet ettigine gore; Zeyd ibn Eslem 
§oyle der: Kandan maksad, burundan akan kand1r. 

136 - Bu yiizden; Biz de onlardan intikam aldlk. Ve 
ayetlerimizi yalanlay1p umursamad1klan ic;in hepsini de
nizde bogduk. 

A' 

d 
b 
Sl 

II 

til 
l:x 
ki 
is 
gE 
Vf 

la 
m 
ki 
or 
Vl 
g( 
m 
di 
kl 

ye 

re 
ib 
so 
or 
le: 
m 
ds 
ziJ 



A'raf, 136, 137) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERIM TEFSIRi 3073 

137 - Hor goriilmii§ olan o kavmi de, bereketlendir
digimiz yerin dogularma ve batilarma miras~a kildlk. Rab- · 
bm1n israilogullarma vuku bulan giizel sozii de onlann 
sabretmelerinden dolay1 yerini buldu. Firavun'un da, kav
minin de yapmakta ve yiikseltmekte olduklan §eyleri ha
rab ettik. 

Allah Teala, isr{t:ilogullanm pe§pe§e gelen mucizelerle imtihan et
tigini, isyan ve kiiftirde ISrar edip biiyliklendiklerinde onlan denizde 
bogmak surettlyle kendilerinden intikam aldlglm ibildiriyor. 0 deniz 
ki Allah Teala MU.sa igin onu yanp a~ml§ Hz. MUsa. ve onunla birlikte 
isratlogullan onu gegmi§lerdi. Onlann pe§inden Firavun ve ordulan 
gelmi§, hepsi oraya girince; iizerlerine kapamvermi§ ve sonunculanna 
varmcaya kadar 'bogulmu§lardl. Bu, ancak onlarm Allah'm ayetlerini 
yalanlami§ olmalan ve onlardan · 'gaflette olmalanndan dolay1d1r. 

Allah TeaJa onlann hor gormekte olduklan kavmi -ki israilogur
landir- «Yerin dogularma ve batllarma mirasc;I» kildigmi ha:ber ver
mektedir. Nitekim ba§ka ayetlerde §Oyle buyurur : «Biz ise istiyorduk 
ki; gii~iiz saYilanlara iyilikte bulunalrm, onlan onderler ilnlalrm ve 
onlan varisler yapal1m. Ve onlan memleketlerine yerle'§tirelim, Fira
vun'a, Haman'a ve iklsinin askerlerine gek!nmekte olduklan §eyleri 
gO.sterelim.>> (Kasas, 5-6), «Onlar nice nice baglan, pmarlan birak
Inl§lardl. Nice nice ekinleri, muhte§em r:konaklan da. Zevk ve safa siir
diikleri nice nimetleri de. Boyle yaptlr:k. Onlara ba§ka k&vimleri mirasg1 
kllchk.» (Duhan, 25- 28). 

Hasan .el-Basri ve Katade'den rivayete gore «Bereketlendirdigi!ffiz 
yerin dogularma. ve batllanna .. . » ayeti ile ~am kasdedilmektedir. 

«Rabblnm israilogullanna vuku bulan giizel sozii de anlann sab
retmelerinden dolaYI yerini buldu.» ayetiyle ilgili olarak Miicahid ve 
ibn Cerir derler ki : Bu, (Rabbmm) isratlogullanna vuku bulan giizel 
sozii: «Biz ise istiyorduk ki; giigsiiz sayllanlara iyilikte bulunahm, 
onlan onderler kllahm ve onlan varisler k1Iahm. Ve onlan memlekert
lerine yerle§tirelim. Firavun'a, Hibnan'a ve ikisinin askerlerine c;ekin
mekte olduklan §eyleri gOsterelim.» (Kasas, 5-6) ayetidir. ((Firavun'un 
da, kavminin de yapmakta ve yiikseltmekte olduklan (ma'mureleri ve 
ziraat yerlerini) harab ettik.» 

Tefstr. C. VI F . 193 
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138 isniilogullann1 denizden gec;:irdik. Onlar, go-
niilden putlara tapagelen bir topluluga rastladllar ve de
diler ki: Ey Musa, onlann tannlar1 oldugu gibi bize de bir 
tann yap. 0 da dedi-ki : Siz gerc;:ekten cahil bir topluluk
sunuz. 

139 - ~uphesiz ki bunlann ic;:inde bulunduklan; yok 
olmaya mahkl1mdur ve yapmakta olduklan ~ey de ba
Wdlr. 

Allah Teala burada, tsrailogullanrun bilgisizlerinin, Allah'm ayet
lerini (mucizelerini) hiikiimranhgmm biiyiikliigiinii gorerek denizi ge9-
tiklerinde Mfisa (a.s.) y~ soyledikleri sozleri haber veriyor. ((Onlar: Go
niilden putlanna tapagelen bir topluluga rastlad1lar.» Miifessirlerden 
baz1lan bunlarm, Ken'anhlar oldugunu soylerler. Lahm kaibilesinden 
olduklan da soylenmi§tir. ibn Ciireyc der ki: Onlar, inek §eklindeki 
putlara tap1yorlard1. Bu sebepledir ki bundan sonra buzag1ya tapm
malan da o kimselere benzeme arzusunu depre§tirmi§ti. ((Ve demi§ler
dir ki : Ey Mtisa; onlann tannlan oldugu gibi bize de bir tann yap. 
o da dem~ti ki: Siz, ge1'9ekten cahil (.Allah'm azametini ve celalini, 
O'nun ortak ve •benzerden miinezzeh olmas1 gerektigini bilmeyen) bir 
topluluk:sunuz. §iiphesiz ki bunlarm i\!inde bulunduklan; yok olmaya 
· (helak olmaya) rn,a;hkumdur ve yapmakta olduklan §ey de batlldir.» 

imam Ebu Ca'ifer ibn Cerir ibu ayetin tefsirinde Muhammed ibn 
:Ishak, Akil ve Ma'mer kanallyla ... Ebu Va.kid el-Leysi'den rivayet edi
yor ki; onlar, Allah Rasulii (s.a.) ile beraber Mekke'den Huneyn'e 9lk
IDUJlar. Ravi der ki: Katirlerin yanmda i·badet ettikleri ve iizerine silah
lanru ast1klan adma Zat el-Envat denilen bir koknar agac1 vard1. Ye
§il, biiyiik bir kOknar agacma rastlad1k da : Ey Allah'm el\!isi; onlann 
Zat el-Envat'lan oldugu gibi bize de bir Zat el-Envat yap, dedik. §oyle 
buyurdu: Nefsim kudret elinde olan (Allah) a yemin olsun ki; kavmi
nin Hz. Musa'ya : ccEy Musa, onlarm tannlan oldugu gibi ibize de bir 
tann yap.» dedigi gibi .sOylediniz. 0, §6yle demi§ti: ccSiz ger~ekten cahil 
bir topluluksunuz. ~iiphesiz ki bunlann i~inde , bulunduklari yol harab 
olmaya mahkumdur ve yapmakta olduklan §ey de Mtllch,:.» 
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imam Ahmed der ki: Bize A'bdurrezzak'm ... Ebu Vakid el-Leysi'
den r.ivay~ine gore; o, §oyle demi§tir: Huneyn'den once 1\llah Raslllii · 
(s.a.) ile birlikte ~lknli§ ve bir koknar agacma ugrarrnl}tlk. Ben : Ey 
Allah'm Nebisi, kafirlerin Zat ehEnvat'1 oldugu gibi, bi'ze §Unu Zat 
el-Envat yap, dedim. Kafirlerin silahlann1 asbklan ve c;evresinde ibadet 
ettikleri bir koknar agac1 varch. Hz. Peygamber (s.a.) §6yle buyurdu: 
Allahii Ekber, bu, israilogul1annm, Hz. Musa'ya: «Onlann tannlan ol
dugu gibi bize de bir tam'! yap.» demi§ olmalan gibidir. Muhakkak siz; 
sizden oncekilerin yolundan gidiyorsunuz. Hadisi ibn Elbu Hatim, Kesir 
ibn Abdullah ibn Amr ibn Avf el-Miizeni'den, o bwbasmdan, o dade
desinden merfu' olarak rivayet etmi§tir. 

140 - Dedi ki: Ben, sizin ic;in tann olarak Allah'tan 
ba~kas1n1 m1 arayacak m1~1m? Halbuki 0, si7i alemlere 
iistiin kllmujtlr. 

141 - Hani sizi, i1]kencenin en kotiisiine ugratan, ka
dinlarmiZI sag blraklp, ogullanmzl oldiiren Firavun ha
nedanindan kurtarm11]tlk. Bunda size .Rabbnnzdan biiyiik 
bir imtihan varthr. 

Hz. · Mtisa (a.s.) onlara Allah'm nimetlerini hat1rla·tlyor. Allah 
Tehla onlan; Firavun'un esaretinden, baskiSmdan, ic;inde bulunduk
lan al~akhk ve mlletten kurtarmi§; onlan izzete kavu§turm~, dii§
manlarmdan uzakla§tlrmi§tl. 0, hakir !bir halde hehlk olurken, bogu
lurken ona 'Oakmi§lardir. Bunun tefsiri daha once Ba:kara suresinde 
g~mi§ti~ 
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142 Mllsa'ya otuz gece vade verdik. Sonra bunu 
on ile tamamladrk. Boylece Rabb1run ta'yin ettigi vakit, 
k1rk gece olarak tamamland1. Musa karde~i Har-Un' a dedi 
ki : }\avmim ivinde, benim yerime gee;. Islah et ve fesad
c;Ilann yoluna uyma. 

Allah Teala, isrrulogullanna minnette bulunuyor: Nitekim Hz. 
MUsa. (a.s:) ile konu§mll§, hiikiimlerinin ve §eriatlarmm a~lldanmalan 
yeralan Tevrat'1 verrni§ ve ooylece onlan hidayete erdirmi§ti. Allah 
Teala burada, Hz. Musa'ya otuz gece vade verdigini zikrediyor. Miif~ 
sirler derler ki : MU.Sa bu giinlerde oru~ tuttu. Vade tamamland1~nda 
bir ag~ kaQugu ile misvaklandl. Allah Tea.Ia., vadeyi on ekleyerek k1rka 
tamamlamasm1 emretti. Miifessirler, bu <<Onnun ne oldugu hususunda 
ihtilaf etmi§lerdir. Qoklanna gore otuz gun Ziilka'de aYidlr. On giin 
i.se, Ziilhicce aymm on giiniidiir. Bu gorii§ Miica.hid, Mesruk ve ibn 
Ciireyc'indir. 'ibn Abbas'tan da bOyle rivayet edilmi§tir. Buna gore; 

-vade, kurban giinii tamamlanmi§tlr. Ve o giinde, Musa. (a.s.) ile ko
nu§llla vuku }?ulmu§tur. Yine bugiinde Allah Teala, Hz. Muhammed 
(s.a.) in dinini tamamlaml§tlr. Nitekim bir ayette §Oyle buyurur: «Bu
giin, dininizi .kemale erdirdim, iizerinize ' olan nlmetimi tamamlad1m 
ve size din olarnk Islamiyeti begendim.n (Maide, 3). 

Vade tamamlan(hgmda; Musa: Tur'a gitmeye azmetti. Allah Teala 
ba§ka bir ayette §6yle lbuyurur: «Ey israilogullan; sizleri, dii§mammz
dan: kurtardJ.k ve Tfu'-un sag yamm size vadettik ... » (Taha, 80). i§te 
o zaman Hz. MU.Sa, kendi yerine israil~ullarmm iizerine, kaxde§i Ha
run'u b1ralkti. Ona 1slah1 ve fesad ~1karmamaYl tavsiye etti. Bu, sadece 
bir tenbih ve hat1rlatmadan ibarettir. Degilse Harlin (a.s.) §erefli bir 
peygamber ve Allah katmda degerli bir insan olup iistiin bir mertebe 
ve celal sahi'bi idi. Allah'm salat1, selarm ona ve diger pey.gamberlerin 
iizerine olsun. -
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. . . 
Sana bakayrm. Buyurdu . ki : Beni kat'iyyen goremezsin. 
Ama daga bak; eger o yerinde kahrsa, sen de Beni gorur
sun. Rabbi daga tecelli edince; oriu parampan;a etti ve 
Musa da. bayg1n du~tu. Ay1hnca decU ki : Tenzih ederim Se · 
ni, Sana tevbe ettim ve ben, mu'mirilerin ilkiyim. 

Hz. Musa l\lika.ta Gittiginde 

Allah Te-ala burada,_ Musa (a.s.) dan ha:ber veriyor. Hz. Musa Al
lah'm ta'yin ettigi va:kitte gelip te Allah Te:1la ile konu§l!la vuku bu-: 
lunca; Allah Teala'dan, zatm1 gorme ists~inde bulundu ve: «Ra:bblffi, 
bana kendini goster, Sana bakaYim.» de-di. Allah Teala da : «Be.ni kat'iy
yen goremezsin.» buyurdu. Alimlerden bir ~ogu buradaki ( J ) ke
limesini mii§kil gormii§lerdir. Zira bu edat; ebedi olumsuzluK i~in ko
nulmu§ ibir edattlr. Bunu Mu'te-zile, Allah'm diinyada ve ahirette go
riilemeyecegine delil ~getirirler. Bu, kavillerin en zay1f1dir. Zira miite
vaMr olarak 'Allah Rru.<?lilii (s.a.) . nden rivaye·t edilen hadislere- gore; 
mii'minler, Allah'1 ahiret yurdunda goreceklerdir. Bu hadisleri: «Bir 
talnm yiizler o gun parlayacak. Ra:blarma bakacaklard1r.» (Klyame, 
22- 23) ayetinde ve Allah Teala'mn kafirlerden haber verdigi : «HaYir, 
dogrusu onlar, Rablarmdan kesinlikle mahrumdurlar.» (MutaHifin, 
15) ayetlerinin tefsirinde zikredecegiz. . 

Bu ~yetin Allah'l ahiret yurdunda gormenin Sihhatine delalet 
eden kesin delil oldugu gor ii§iinii cem'eylemek uzere. bu edatm diinya
da ebedi oluinsuzluk anlamma oldugu da soylenmi§tir. Yine ~bir gorii§e 
gare; bu makamdaki bu saz; Allah Te-ala'mh : «Gozler; O'na· eri§emez. 
0 ise, biitiin gozlere e·ri§ir. Ve 0, Latif, Habir'dir.>> ·(En'am, 103) aye
tindeki kelam gfbidir. Bu husus; daha once En'am suresinde ~ ge~Ini§ti .. 

·Eski kitaplarda zikredildigine gore; Allah . Teala MU.Sa (a.s.) ya 
§oyle buyurrriu'§tu: «Ey Musa; §iiphesiz Beni goren canl1 olur, Beni 
goren kuru mutlaka Yiilnhr.» Bu ·sebepledir ki Allah Teala: .«Rabbi 
daga tecelli edince; onu parampar~ etti ve Musa da baygm dii§tii» 
buyurmU§tur. 

Ebu Ca'fer I:bn Cerir Taheri bu ayetin tefsirinde der ki : Bize Ah
med ihn Sillleyl el-Vas1ti'nin .. . Ene-s'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.)' 
den rivayetine gore; o, §Oyle buyurmu§: Rabbi daga tecelli ettiginde; 
parmag1 ile i§aret lbuyurmu§ ve onu parampar~a etmi§ti. Ebu :i:smail 
bize §ehadet parmagui1 gooterdi. Bu hadisin isnadmda, ismi belirtil
meyen mfrbhem 1bir ki§i vard1r. Yine ibn Cerir der ki : Bana Miisen
na'nm .... Enes'den rivayetine gore; Hz. Peyga.inber (s.a.) _C<Rabbl daga 
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tecelli edince; onu paramparc;a etti.» ayetini okum~ ve parmagJ. ile · 
§6yle L§aret et~tir: Hz. Peygamber (s.a.) ba§ parmaguu, kiic;iik par:
magmm en list lbogumu iizerine koymu§ ve dag batt!, yerle bir oldu, 
demi§ti. Hadisin isnad1 : Hammad ibn Seleme, Leys ve Enes tarikiyle 
§eklinde ise de; me§hur olan, Hammad ibn Seleme, Sabit, · Enes §ek
lindedir. Nitekim ibn Cerir . der ki : Bana Miisenna'run. .. Enes'den 
rivayetine gore; o, §6yle demi§tir: Allah Rasulii (s.a.), «Rabbi daga te
celli edince; onu paramparc;a etti.1> ayetini okuyup -Ravi'nin zikret
tigine g6re 'ba§parmagm1 kiic;·iik parmag1 ucunun yakmma koydular
§Oyle buyurdular : Dag yere batt!, yerle bir oldu. Humeyd, SA!bit'e ·: 
Bunu sen mi soyluyorsun? diye sordu. S8Jbit elin~ kaldmp Humeyd'in 
gogsune vurdu ve §Oyle dedi : Bunu Allah Rasulu (s.a.) sayliiyor, bunu 
Enes sayliiyor da ben mi gizleyecegim. 

Ayru §ekilde imam Ahmed de Musned'inde §6yle rivayet .eder : _Bize 
Ebu Miisenna'nm .. . Enes ibn Malik'den, onun da Hz. Peygamber (s.a.) 
den rivayetine gore; o, «Rabb1 daga tecelli edince ... » ayeti hakkmda 
§6-yle buyurmU§ : ~oyle, yani kuc;uk parmagmm ucunu c;1kardl, «te
celli ettirdi.» Ahmed der ki: Muaz bize bOyle gasterdi. Hiuneyd et-Tavil 
ona: 'EY rEbu Muhammed; sen bununla ne kasdediyorsun? diye sordu 
da §Oyle dedi _: GOgsiine ~ddetli bir §ekilde vurdu ve : Ey Humeyd, sen 
kimsin, ey Humeyd, sen kimsin? Bunu bana Enes ibn Malik Hz. Pey~ 
gamlber (s.a.) den rivayet etti ve sen: Bundan ne· istiyorsun, bununla 
ne kasdediyorsun? diyorsun, dedi. 

J¥Wisi bu §e!kliyle Tirmizi de bu ayetin tefsirinde Abdillvahhab ibn 
Hak~ el-Varrak'dan, o ise Mu~z'dan; Abdullah ibn Abdurrahman eq.
Darimi kanal1yla ... Hammad'dan rivayet etmi§ ve §Oyle demi§tir : Bu, 
hasen, sahih, garib bir hadistir. Sadece Hammad'm rivayetiyle biliyo
ruz. Hadisi Hakim de Miistedrek'inde muhtelif kanallardan olmak iize
re Hammad ibn Seleme'den rivayet etm~ ve §oyle demi§tir : Bu hadis, 
Miislim'in §artlanna gore sahihtir, ancak Buhari ve Miislim tahric et
m~lerdir. Hadisi Ebu Muhamm~ Hasan ibn Muhammed el-He.llal, 
Muhammed ibn Ali ibn· Kureyb kanahyla ... Hammad ibn Seleme'den 
rivayetle zikretmi§ ve isnachmn sahih oldugunu, isnadmda illet olma
digmi belirtm~tir. Bu hadisin bir benzerini, Davud ibn el-Muha:yyer 
de ~u'be kanahyla... Enes'den merfu' olarak rivayet eder. ibn Merdu
yeh hadisi iki kanaldan Said ibn Ebu Aru'be kanahyla ... Enes'den mer
fU' ve miisned olarak rivayet etmi§tir. Yine ibn Merduyeh bu hadisi, 
ibn el-Beylemani kanal1yla .. . ibn Omer'den merfu' ve miisned olarak 
rivayet eder ki ibu da sahih degildir. 

Suddi der ki : ikrime'nin, ibn Abbas'tan rivayetine gore; o, «tRabbl 
• daga tecelli edince .. . >> ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Ondan sadece 
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kii<;Uk pamlak miktan tecelli etmi§ti de «Dag1 param~a ~tmi~tir.» 
Onu toprak haline getirmi§tir. «MU.Sa da baygm dii§mii§.tiir.» hm Ab
ba.s'm bu a'\!1klamasm1, ibn Cerir rivayet eder. Katade ise ayeti §Oyle 
anlar: Ve MU.Sa da olii olarak dti§tii. 

· Siifyan es-Sevri der ki: Dag yere 1batt1, hatta denize dii§tti., onunla 
beraber gitmek.tedir. Siineyd'in Haccac hm Muhamemd el-A'ver'den, 
onun da Ebu Bekr el-Hiizeli'den rivayetine gore o, §Oyle delll'i§tir: «Ra:bbl 
daga tecelli edince; onu para.inpar\!a e·tti.» Dag kokti.nden .sO'kiilup yeral
tma girdi. K1yamet giiniine kadar ortaya <;Ilmlayacaktlr. BaZI ha.tberler
de zikredildigine gore;· dag, yere batmi§ olup k1yamet giiniine kadar 
inmekte (1batmakta) devam etmektedir. Bu ha;beri ibn MerdU:yeh ri-
vayet eder. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Orner ibn ~ebbe'nin... Enes ibn Mi
lik'den rivayetine gijre; Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurm~tur: Allah 
Tea.Ia daga tecelli ettiginde aza.metinden alt1 dag dii§mii§tiir : Bunlann 
iic;ti. Medine'ye, jic;ii de Mekke'ye dfr§mii§tiir. Medine'de olanlar Uhud, 
Verikan, Radva/dlr. Mekke'ye i.se Harra, Sebir ve Sevr dii§mii§tiir. BuT 
garilb ve hatta miinker bir hadistir. 

ibn Ebu Hatim der ki : Muhammed i'bn Abdullah iibn Ebu Selc'den 
zikredildigme gore ... Urve fun Ruveym §oyJe de~tir: Allah Teala 
MU.Sa ic;in TUr'a tecelU etmezden once daglar sert, diiz idiler. Allah 
Teala Mllsa ic;in TUr'a tecelli ettiginde, parampar~a · oldu, daglar yanld1 
ve yar1klar, magw;alar olw~tu. . . 

Rebi' ibn Enes, «Rabb1 daga tecelli edince; onu param~a etti ve 
Mrusa da haygm dii§.tii.» ayeti konu.sunda §Oyle der: Ortu ac;lllp m1ru 
gordiig~nde dag yere c;oken kum gibi oldu. Bazllan da «Dag1 param
parc;a etti.» ayetinin ac;1klamasmda: Onu unufak etti, 'Cie~lerdir. 

Miicahid, <<Ama daga bak. Eger o yerinde kahrsa.; sen de Beni go
riirsiin.» ayeti hakkmda §oyle der: Muhakkak ki o, senden daha biiyiik 
ve yaratlh§ itiibariyle senden daha giic;ludiir. «Ra•bb1 daga tecelli edin
ce.>i Kendine hakim olamaJip daga baktl. Dag one dogru ilerleyip dibi 
iizerine JikildL Mt1sa daga yap1lam gbrdii ve baygm dii§tii. ikrime der 
k:i : «Onu parampa~a etti.» Allah Teala daga baktl da dag c;ol, toprak 
oldu. · 

:Ayetteki ( ts-~ ) kelimesini Kurra'dan baZI.sl ( .IS'~ ) §eklinde 
olmmU§ olup ibn Cerir bu k1raeti tercih etmi§tir. Bu hust1sta i,bn Mer
duyeh'in rivayet ettigi merfu' bir . hadis de vardlr. 

Ayette gec;en ( J-11 ) kelimesi, burada bayilrna anlammdad1r. 
Nitekim i'bn Abbas ve ba§kalan bOyle tefsir . etmi§lerdir. Katade'nin 
tefsir ettigi gi'bi oliim anlammda degildir. Herne kadar bu kelimenin: 
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«Ve SU.r'a iifl~tir. Artlk Allah'm diledigi bir yana, goklerde olanlar 
ve yerde ~lanlar baygm (alii) dii§mii§tiir. Sonra Sur'a bir daha iiflen
mi§ ve b~en bakacaiksm ki ayak.ta bakllli§ duruyorlar.» (Ziimer, 68) 
ayetinde oldugu gibi, oliim anlammda kuliamll.§l sahib ise de; 0 ayette 
bu ikelimenin oliim anlamma geldigine delalet eden bir karine vard1r. 
Burada ise, bay1lma anlamma geldigine delalet. eden bir karine «Ayi
lmca ... » kelimesidir. Ayilma ise ancak ·bayilmadan sonra ola'bilir. 
. «Dedi ki: Tenzib ederim Seni.>> Diinyada O'nu g6ren hie; kimse 
yoktur ki olmemi§ olsun. Tenzib ederim, ta'zim ederim Seni. «Sana 
tevbe ettim.» ayeti hakkmda Miicfuhid: Senden gormeyi istedigim ic;in 
Sana tev'be ettim, ac;1klamrunm getirmi§tir. 

«Ve 1ben mii'minlerin ilkiyim.» ibn Abbas ve Miicahid burada: «is
railogullanndan.» a<;1klamasm1 getirirler ki ibn Cerir de bu a<;ddamayt 
tercih etmi§tir. ibn .A!bbas'tan gelen ba.§ka bir rivayette ise; bu ayet, 
§Oyle a~Iklanmaktadlr : «Seni hie; kimsenin goremeyecegine inananla
nn Hkiyim.» Ebu'l-A.liye i.se §6yle der: Ondan once de mii'minler vardl. 
Fakat o, §5yle diyor: Yarat1klarmdan k1yfumet giiniine kadar Seni hi~ 
kimsenin goremeyecegi huslisunda Sana inananlann ilkiyim. Bu, giizel 
bir ac;1klama olup 6zel bir te·vcih §ekli vardlr. Muhammed iibn Cerir, bu 
ayetin tefsirinde uzun bir hadis zikreder ki ic;inde bir c;ok gariblikler 
vard1r. o, bu hadisi Muhammed ibn ishak i'bn Yesar'dan rivayet et
mi§tir. Sanki o bunu isra'iliyyatt.an alml'§ gibidir. En dogrusunu Allah 
bilir. 

«MUsa. da baygm d~tii.» ayeti hakkmda Ebu Said ve Ebu Hii
reyre'nin Hz. Peygamber (s.a.) den rivayet ettikleri bir hadis vardlr. 
Ebu Said'in badisini Buhari Sahih'inde mi\sned olarak rivayet edip 
§Oyle der: Bize Muhammed :hm Ylisuf'un .. . Ebu Said el-Hudri -Allah 
ondan raz1 olsun_:_ den rivayetine gore, o, §Oyle demi§'tir : Yahudilerden 
yiiziine tokat atllffil§ bir adam Hz. Peygamber (s.a.) e geldi ve: Ey Mu
hammed, senin ashabmdan (Ansardan) bir adam yiizi.irile tokat attl, 
dedi. . Hz. Peygamber : Onu c;agmmz, buyurdu. <;a~rd1lar, ona §6yle 
buyurdu : Onun yiiziine ni~in tokat attm? Adam §6yle dedi.: Ey Al
lah'm el~isi; ben, yahudilere ugra:rm§tlm. ~oyle dendigini i§.ittim : Mu
sa'yi insanlara tercih eden (Allah'a) yemin olsun. Ben: Muham
med'in iizerine de mi? dedim sonra Ofkelendim ve onu tokatlad1m. Hz. 
Pey:gam'ber §Oyle buyurdular: Beni, peygamberler arasmdan ayinp <;1-
karmayimz: Muhakkak ki insanlar, klyamet giinii bayilacaklar. Ayilan- -
lann ilki ben olacag1m. Bir de ne goreyim, Musa Ar§'m ayaklanndan 
birine yap~§. Bilmiyorum benden once mi ayiliDI§, yoksa TU.r'daki 
bayllmas1 ile mi yetinil:rni§. Buhari bu hadi~i. Sahih'inin bir ~ok yerin-
de rivayet etmi.§tir. Miislim ise, Sahlh'inin «Ahadis el-Enbiya» losmm-
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da rivayet eder. Bu hadisi Ebu Davud da, Si.1nen'inin «es-Siinne» bOlii
miinde muhtelif tariklerden olmak iizere Amr ibn Yahya kanallyla ... 
Ebu Said ibn Malik ibn Sinan el-Hudri'den rivayet etmi§tir. 

Ebu Hiireyre hadisine gelince; imam Ahmed Miisned'inde §Oyle 
der : Bize Ebu Kamil'in ... Ebu Hiireyre (r.a.) den rivayetine gore; o, 
§oyle demi§tir : Miisliimanlardan biri lle yahudilerden birisi ka~Ihkll 
olarak lbirbirlerine sovdiller. Miisliiman : Muhammed'i alemler iizerine 
Se(:ene yemin olsun, dedi. Yahudi ise: Musa'y1 alemler iizerine se9ene 
yemin olsun, dedi. Miisliiman, yahudiye k1z1p onu tokatlad1. Yahudi, 
Allah RasUlii (s.a.) ne geldi. Hz. Peygamber (durumu) sordu. Adam 
olayi anlatti. Allah Rasulii (s.a.) miislfunam ~ag1rd1. Miisliiman bunu 
itirat etti. Bunun iizerine Allah Rasulii (s.a.) §oyle buyurdu : Beni, 
MUsa. iizerine daha hayirh kilmayin. K1yamet giinii muhakkak ki . in
sanlar bayllacaklar. Ayilanlarm ilki ben olacag1m ve Mfu;a'y1 A~'m bir 
tarafmdan tutmU§ olaralk bulacag1m. Bilmiyorum bayilanlarda:n m1 idi 
de benden once ayild1; yoksa Allah Teala'mn istisna ettiklerinden miy
di? Buhari ve Miislim, _bu hadisi Sahih'lerinde Ziihri ii.vayetiyle tahric 
etmi§lerdir. 

Hafiz Ebu Bekr ibn Ebu Diinya -Allah ana rahmet eylesin- bu 
meselede yahudiyi tokatlayamn Ebubekir es-S1ddik (r:a .) oldugunu ri
vayet eder. Fakat Buhari ve Miislim'in Sahih'lerinde ge~tigi iizere bu 
!ki§i ansardand1r. Bu rivayet, daha s1hhatli ve daha a1_;1ktlr. En dogru
sunu Allah 'bilir. 

Hz. Pey.gamber (s.a.) in: Beni, MUsa. iizerine hay1rh kllmaym, s6zii 
hakkmda; onun : Beni peygamberler iizerine ve Y11nus ibn Metta iize
rine iistiin kllmayin, sozii hakkmda .sOylenenler denebilir. Bunun, teva
zu' kabilinden oldugu da soylenmi§tir. Bunu bilmeden once de denil
mi§tir. Yine ooylenildigine gore; bu, peygamberler arasmda ofke ve 
taassub ile iistiinliik iddiasm1 yasaklamadan ibarettir. B~ka bir anla
yi§a gore ise; miicerred, kendi gorii§ ve arzusu ile bu soziin soylenmesi 
yasaklanmi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

ccKlyamet giinii muhakkak ki insanla.r bayilacaklar.» soziine ge
lince; bu bayllmamn k1yamette Arasat'ta olacag1 R9Ik.t1r. Bir hal ola
cak ve bayllacaklar. En iyisini Allah bilir. Bunun; hiikfun vermek iize
re Rab Teala'nm gelip yaratiklara tecelli ettiginde olma.s1 da miimkiin- · 
diir. Nitekim MU.Sa da Rab Teala'mn tecellisinden bayil~tir. Bu se- . 
bepledir tkj Allah RasUlii (s.a.) : Bilmiyorum benden once mi ayild.J, , 
yoksa TUr'daki bayilmasi ile mi yetinildi? buyurmU§tur. 

Kadi iyaz cce§-§ifa» kitab1mn ba§lannda, kendi senedi ile Muham
med ibn MerzU.k kanahyla... Ebu Hiireyr.e'den, o da Hz. Peygam:ber 1 

(s.a.) den rivayet eder :ki; o, §oyle buyurmu§tur: Allah TealS., MUsa. 
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(a.s.) ya tecelli ettiginde Safa iizerinde karanllk gecede on fersahhk 
yoldan kannca g6riiniirdii. Sonra §oyle der: Buna gore; bu babdan isra 
ve Rabbmm en biiyiik ayetlerini gormesi ile bizim peygamberimize has 
olarak zikrettiklerimiz elbette uzak degildir. Kadi iyaz'm s5yledikleri 
burada bitiyor. Sanki o, ibu hadisi sahih g6stermektedir. Ancak sih
hati §iiphelidir. isnadmda bulunan raviler i¢nde bilinmeyen kimseler 
vardir. Bu hadis ise ancak onun benzeri adaletli ve zabt sahibi kim
selerin ri·vayetinden kabul edilebilir ki varacag1 yere · varsm, ul~..}Sm. 

En dogrusunu Allah bilir. 

144 - . Buyurdu ki: Ey Musa; risaletim ve kelamrmla 
seni insanlar aras1ndan sec;tim. Sana verdigimi al ve ~iik-
redenlerden ol. · 

145 - Biz, ona levhala.rda her ~eyden bir 6gut yaz
dlk ye her ~eyi uzun uzadlya ac;Iklad1k. Oyleyse sen, bun
Ian kuvvet ve metanetle al, kavmine de emret. Onlan en 
giizel ~ekilde tutsunlar. ilerde size faslklar yurdunu gos
terecegim. 

Allah Terua burada, Hz. MUsA'ya hitab1ru zikrediyor. Onu risaleti 
ve kelanu ile zamarumn alemleri iizerine sec;mi§tir. ~iiphe yok ki Mu
hammed (s.a.), ilklerden ve sonlardan Actemoglunun efendisidir. Bu 
sebepledir ki Allah Teala, onu, nebi ve rasullerin sonuncusu kllrm§tlr. 
Onun §eriati, k1yamete kadar devam edecektir. Ona ta;bi olanlar, diger 
biitiin nebi ve rasullerin tabilerinden daha c;oktur. ~eref ve iistiinliikc;e 
ondan sonra ibrahim Halil ( a.s.), on dan sonra da Rahman'm kelimi 
MUsa. (a.s.) gelir. Bunun ic;indir ki Allah Teala, ona §oyle buyurmu§
tur: <(Sana verdigim (kelam ve miinacati) al ve buna-§iikredenlerden 
ol. (Giiciiniin yetmeyecegi §eyleri de isteme.) >l Sonra Allah TealA, onun 
ic;in levhalarda her §eyden bir ogiit yazdigmi ve her §eyi uzun uzad1ya 
ac;lkladJ.gmi, haber veriyor. Levhalarm cevherden oldugu ve Allah Tea
Ia'nm Musa ic;in onla.rda ogiitler; helali haramdan ayuan uzun uza-
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d1ya a~1klamalar yazdlg1 .sOylenir. Bu levhalar Allah TeAla'run, hak
kmda: «Andolsun ki Biz; onceki nesilleri yak ettik"ten sonra Mlisa'ya, 
insanlar i~in basiretler, hidayet ve rahmet olmak uzere o kitabl verdik.>> 
(Kasas, 43) lbuyurdugu Tevrat'1 da b;ine almaktaydL Hz. MUsa.'ya bu 
levhalann Tevrat'tan once verildigi de · soylenmi§tir ki, en dogrusunu 
Allah bilir. Herhalde bu levhalar Hz. Musa'run istem~ oldugu gonne 
yerine kendisine bir bedel olarak verilmi§ ve .bu isteginden men'edil
mi§tir. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Teala buyuruyor ki: «Oyleyse sen bunlan (itaat azmi ile) 
kuvvet ve metanetle al. Kavmine de emret; onlan en guzel §ekilde tut
sunlar.>> Sufyan ibn Uyeyne der ki: Bize ·Ebu Sa'd'm ... ibn Abbas'tan 
rivayetine gore; o, §Oyle demi§tir: Hz. Mlisa (a.s.) ya, kavmine emre
dilenleri daha kuvvetli olarak tutmas1 emredildi. 

Allah Teala : «ilerde size fas1klar yurdtmu gosterecegim. >> ·buyu
ruyor. Siz, ilerde emrime Zld giden, itaatlmdan ~1kanlarm akrbetini gO
receksiniz. Nas1l helake, yok olmaya gitmi§ler. ihn Cerir der ki: Allah 
Teala; ki§inin muhatabma: Yann sana emrime muhalefet edenin du
rumunun nereye vard1gm1 gooterecegim, demesi gibi kendisine isyan 
eden, emrine muhalefet edenler i~in ibir tehdid ve vaid §eklinde : <<iler
de size faslklar yurdunu gosterecegim.» buyunnw~tur. Sonra ibn Cerir 
Mucahid ve Hasan el-Basri'den rivayetle bunun anlamm1 zikreder. 
<<ilerde size fas1klar yurdunu gosterecegim.>> k1smmm anlammm, §Oyle 
oldugu da soylen:mi§tir : §am halkmdan faslklarm yurdunu size gQ.s
terecegim ve oray1 size verecegim. Burada kasdedilenin, Firavun kav
minin yurtlan oldugu da soylenmi§tir. Ancak birincisj daha evlad1r. 
En dogrusunu Allah <bilir. Bu, Musa ve kavminin Mls1r yurdundan ayn
ll§mdan sonradlr. Bu ise Tih ~olune ginnelerinden once israilogullarma 
bir hitabdrr. En dogrusunu Allah bilir. 

146 - Yeryiizunde haks1z yere buyukluk taslayan
lan ayetleri'Inden <;evirecegim. Onla.r, . her a yeti gorseler . 
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yine de inanmazlar. Dogru yolu gorseler, onu yol edin
mezler. Azgmhk yolunu gorseler, hemen onu yol edinir
ler. Bu, ayetlerimizi yalanlam1~ olmalanndan ve ondan 
gafil bulunmalanndandlr. 

147 - Ayetlerimizi ve ahirete kavu~maYI yalanla
ya.nlann i~ledikleri bo~a gitmi~tir. Onlar, i~lediklerinden 
b~ka bir ~eyle mi cezalandmlacaklard1? 

Allah Teala buyuruyor ki: ((Yeryiizi.inde haks1z yere :biiytikliik tas
layanlan ayetlerimden ~evirecegim.» Bana itaattan ·ka~man ve insan
lara kar§l haks1z yere biiyiiklenenlerin kalblerini Benim azametime, 
§eriaturui. ve hiikiimlerine delalet eden delil ve huccetleri anlamaktan 
ahkoyacag1m. · Onlar nas1l haks1z yere bilyiiklenmi~lerse, Allah Teala 
da kendilerini bilgisizlikle zelil k1lacakt1r. Nitekim Allah Teala ba§ka 
ayetlerde §oyle buyurur : «Biz, onlarm kalblerini ve g5zlerini c;eviririz 
de -ona ilk defa iman etmedikleri gibi- azgmllklar1 i~inde kor ve §a§

km :b1raklnz.» (En'am, 110), «Fakat_ onlar yoldan sapmca Allah da 
onlarm kalblerini saptlrmi§tl.» (Saff, 5). Seleften birisi : Utanan ve 
biiyiiklenen ilme Ula§alllaz, demi§tir. Bir digeri de : Kim; bir saat og
renmenin zilletine sabretmemi§Se, ebedi olarak .bilgisizlik zilletine kat
larur, demi§tir. «Yeryiiziinde haks1z yere biiyiikliik taslayanlari ayetle
rimden ~evirecegim.>> ayeti hakkmda. Stifyan i'bn Uyeyne §oyle der: 
Onlardan Kur'an'1 anlama giiciinii ~ekip alacagrm ve ayetlerimden ~e
virecegim. ibn Cerir der ki: Bu; bu hitaom, bu funmete olduguna de
lalet eder. 

Ben derim ki : Bu, .baglayiC.l degildir. Qiinkii ibn Uyeyne 1bunun 'bii
ti.in iimmetler hakkmda g~erliligini ifade etmek istemi'§tir. Bu .husU.s
ta kimsenin kimseden fark1 yoktur. En dogrusunu Allah bilir. 

Allah Tea.la'mn: «Onlar, her ayeti gorseler yine de inanmazlar.» 
ayeti, «Dogrusu iizerlerine Rabbmm sozii hak olanlar inanmazlar. On
lara her tiirlii ayet gelse bile, elem verici azab1 gortinceye kadar.» .(Yu
nus, 96 - 97) ayeti gibidir. 

«Do~u yolu gorseler, onu yol edinmezler.» Onlar, dogru yolu, kur
tulu§ yolunu gorseler de o yola girmezler. Hela~ ve sap1k11k yolunu go
riirlerse hemen onu yol edinirler. Sonra ,Allah Teala; tbu duruma dii§
melerinin sebebini §Oyle a<;1kl1yor : «BU, (kalblerinin) ayetlerimizi ya
lanlami~ olmalanndan ve ondan gafil bulunmalanndan (onda olanlar
dan hic;'bir §ey .bilmediklerinden) dir. Ayetlerimizi ve ahirete kavu§
maYl yalanlayanlarm (oliinceye kadar bu hal iizere devam edenlerin)., 
i§ledikleri 'hO§a· gitm.:i§tir. Onlar i§lediklerinden Oa§ka bir §eyle mi ceza-
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landmlacaklardi?» Biz, onlan ancak geride b1rak!lll1j olduklan (i§lemi§ 
olduklan) amellerine gore cezalandmnz: Amelleri haytr ise kar§1hg1 
haytr, kotiiliik ise kar§1hg1 da kotiiliik olacakbr. Nas1l muamelede bu
lunuyorsaruz, size de oylece muamele edilir. 

148 - Musa.'n1n kavmi; onun ard1ndan, zinet takrm
larmdan canhymif] gibi bogiiren bir buzag1 heykeli edin
diler. Onun kendilenyle konu~madigini ve bir yol da g6s

- termedigini gormediler mi ki, tann edindiler de zalimler
den oldular? 

149 - Elleri bogrunde, <;a.resiz kahp kendilerinin de 
sapitmif] olduklann1 gori.ince; dediler ki: Rabbimiz bize 
merhamet etmezse ve bizi bag1~lamazsa; muhakkak ki 
hi.israna ugrayanlardan olacag1z. 

Buzag.ya Tapanlar 

Allah Teala, israilogullanndan baZisuun, lnbtilerden Odiin~ alml§ 
olduklan zinet e§yalarmdan Samiri'nin kendileri i<;in yapbg1 buzag1ya 
tapmak sfuetiyle sap1ttlklanm haber veriyor. Samirl buzag1yt yapbk
tan sonra i'~ine Ci:bril ( a.s.) in a.tmm izinden almi§ oldugu topraktan 
bir avu~ atb da o, bogiiren bir buzag1 heykeli oldu. Bunlar Musa'mn, 
Rab'bmm ta'yin ettigi vakitte gitmesinden sonra olmu§tur. Allah Terua 
bunu MU.sa'ya, Tur'da iken bildirmi§tir. Allah Teala ondan ha.o'ber ve
rerek §6yle buyuruyor : «Buyurdu : nogrusu Biz, senden soma kavmini 
smad1k ve Samiri de-onlar1 saptlrd1.>1 (Taha, 85). Miifessirle·r bu buza
~mn; ka.nll, canh bogiiren bir buza.g1 m1, yoksa altm halinde kalmakta 
devam eden, f~at igine havamn girip ~lkmasl sonucu inek gibi ses ~1-
karan 'bir heykel mi oldugu hususunda iki gorii§ beyanederek ihtilaf 
etmi:§lerdir. En dogrusunu Allah bilir. Anlabld1~na gore; buzag1 on-
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lara ses <;Ikardlgmda, <;evresinde dansetm~ler ve ona aldarum§lardlr. 
Onlar : «i·§te bu, sizin de Musa'mn da tanns1d1r. Fakat o, unuttu.» 
(Taha, 88) dem~Ierdir. Allah Teala da §6yle buyurmu§tu: «GOrmiiyor
lar m1yd1 ki, o kendilerine ne soz soyleyebilirdi, ne bir zarar, ne de bir 
fayda verebilirdi.» (Taha, 89) . 

Bu ayet-i kerime'de ise Allah Teala: «Onun kendileriyle konu§ma
dlgml ve bir yol da g6stermedigini gormediler mi ki ... ll buyurmak su
retiyle, buzag1 ile sap1k1Iga dii§melerini, g6kle1in ve yerin yaraticisim, 
her §eyin Rrubb1m ve saJhibini unutmalanm, onlan hayra ula§tlrma
yan ve kendileriyle konu§mayan sadece bogiiren buza~ heykeline iibadet 
etmi§ olmalanm k1myor. Onlarm basiret gozlerini bilgisizlik ve sap1kllk 
k6rliigu ortmii§, kor etmi§ti. Nitekim imam Ahmed ve Ebu Davud'un 
Ebu Derda'dan rivayet etmi§ olduklan bir hadiste Allah Rasulii (s.a.) : 

Senin bir §eyi sevmen; seni kor ve sag1r k1lar, buyurmU§tur. 
<cElleri b6griinde, ~resiz kallp (ya:ptrklanna pi~man ·olduklarm

da) kendilerinin de sap1tm1§ olduklanm goriince dediler ki: Rabb1m1z, 
bize merhamet etmezse ve bizi bagi§lam~zsa; muhakak ki hiisrana ug
rayan (ve helak olanlardan) olacagiz.n Bu, onlarm giinahlanm itirar 
etmeleri ve Allah Teala'ya iltica etmeleridir. 

150 .- Musa kavmine k1zg1n ve iizgiin donilnce : Ben
den sonra arka.mdan ne kotii i~ler yapmi~smiz? Rabbini
zin . emrinin c;a:bucak gelmesini mi istediniz? dedi ve Iev
halan att1. Karde~inin b~1ndan tutup kendisine dogru c;e
kiyprdu : ~y anarmn oglu, bu kavim beni gerc;ekten zayif 
gordiiler. Az kals1n oldiiriiyorlardl. Sen de bana dii~man-
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Ian sevindirecek harekette bulunma ve beni zalimler gii.
ruhu ile bir tutma, dedi. 

151 - . Dedi ki : Rabbrm; beni ve karde~imi bagi~la. 
Bizi rahmetinin i<;ine al. Sen merhametlilerin en merha
metlisisin. 

Allah Teala burada, MUsS. (a.s.) nm rabbma miinacattan kavmi
ne, k1zgm ve iizgiin olarak dondiigiinii ha;ber veriyor. 

<rBenden sonra arkamdan ne kotii i§ler yapml§Slmz?)l Ben gidip 
sizi terketikten sonra, buzag1ya tapmakla ne kotii bir i§ yaptm1z. ((Rab
bllllZll) emrinin ~abucak gelmesini mi istediniz?» Allah Teala tarafm
dan ta·kdir edilmi§ken benim size gelmemin ~abukla§tlnlmasrm m1 is
tediniz? 

<<Ve levhalan attl. Karde§inin ba§mdan tutup kendine dogru ~e
kiyordu.» Levhalann ziimriitten, yakutdan, doludan (dolu tanelerin
den) olduklan soylenmi§tir. Bunda hadiste ge~en: Haber; bizzat gozle 
gorme gibi degildir, soziine bir delalet vardlr. Sonra ayetin akl§Imn za
hirinden anla§Ildigma gore; Hz. Musa, levhalan kavmine ol~n klzgmll
gmdan atrm§tlr. Bu, sele.f ve halef alimlerinin cumhurunun kavlidir. Bu 
konuda tbn Cerir, Katade'den garib bir soz rivayet eder ki; isnadi Ka
tade'nin rivayeti kadar Sihhatli degildir. ibn Atiyye ve alimlerin bir 
~ogu bunu reddetmi§lerdir ki, reddedilmeye laylktlr. Herhalde Katade, 
bunu kltab ehlinden birisinden alml§ olmal1d1r. Onlarm i~inde ise ya
lancllar, uydurucular ve zmd1klar vard1r. 

Allah Teala : <<Karde§inin b~mdan tutup ke.'ldisine dogru ~eki
yordu.» buyuruyor ki; Musa'mn bu hareketi Hz. Harun'un onlan bun
dan men'etmekte kusuru olmasmdan korktugu i~indir. Nitekim Allah 
Teala, ba§ka bir ayette §6yle buyurur : <<Dedi ki : Ey Harlin, bunlarm 
saptduanm goriince ne allkoydu seni, benim ard1mdan gelmekten, yok
sa benim emrime kar§l m1 geldin? 0 da: Ey anamm oglu, ~Imdan 
sakal1mdan tutma. Dogrusu, isrrulogullan arasma aynllk soktun, so
ziime bakmadm; demenden korktum, dedi.» (Taha, 92-94). Burada da 
§Oyle diyor: <<Ey anamm oglu, bu kavmin beni ge~ekten zaYif gordii
ler, az kalsm Oldiiriiyorlardl. Sen. de bana d~manlan sevindirecek ha
rekette bulunma ve ben~ zalimler giiruhu ile •bir tutma, dedi.» Beni on
larla ber~ber sevketme, siirme. Beni, onlarla beraber onlann i<;ine kat
rna. Hz. Harlin, Hz. Musa'mn ana baba bir karde§i oldugu halde daha 
te'sirli ve Hz. MUsa.'ya daha ~ok '§efkat etmesi i¢11 <<Ey anamm oglu ... >> 

demi§tir. Hz. MUsA (a.s.), Harun'un beraetini anladlgmda -ki Allah 
Teala bai§ka bir ayette de boyle buyurmaktadu : <<Andolsun_ lQ daha 
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once H~rf:m onlara: Ey kavrnim; siz bununla smamyorsunuz, sizin ger
c;ek Ra:bb1mz Rahman'd1r. Bana uyun ve emrime itaat edin, demi.§ti.» 
(Taha, . 90)- §oyle demi§ti: ((Rabb1m; 'beni ve karde§imi bag1~la. Bizi 
rahmetinin i~ine al. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin.» 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize Hasan ibn Muhamed ibn es-Sabah'm 
... ibn Abbas'tan rivayetine gore; Hz. Peygamber (s.a.) §oyle ·buyurdu: 
Allah Mfu;a'ya rahmet eylesin. GOzle goriilen; el•bette haber verilen gi'bi 
degildir. Ra:bb1, kavrninin kendisinden sonra fitneye dii§tiigunii ona ha
ber ver~ ve o levhalan atmami§tl. Onlan goriip bizzat goziiyle mii
§ahede ettiginde levhalan atrm§tl. 

152 - Muhakkak ki buzag1y1 tann edinenlere; Rab
larmdan bir gazab ve diinya hayatmda da bir horluk eri
~ecektir. Biz, i~te boyle cezalandrrrr1z iftira edenleri. 

153 ·- Kotiiliikl~ri i~leyip sonra ardmdan tevbe ve 
· iman edenlere gelince; ~iiphesiz ki Rabbin; bun dan sonra 
elbette Gafur'dur, Rahim'dir. . · 

Buzag1ya tapmalarmdan otiirii israilogullanna er~en gazaba ge
lince; Alh:1.h Teala onlann tev'besini kabul buyurmami§ ve nihayet 'bir
birlerini oldiirm~lerdir. Nitekim Bakara suresindeki ((Hemen ya.rada
mmza tevbe edip nefislerinizi oldiiriin .. Bu, yarada:mruzm katmda sizin 
ic;in daJha hayirlldlr, demi§ti. Allah da tevbelerin'i 'ka:bul etmi§ti. Mu
hakak ki Tevvab, Rahim O'dur, 0.» (Bakara, 54) ayetinde ge~~ti. 
Ayette onlara eri§ecegi •belirtilen zillete gelince; diinya hayatmda bu 
davra;m§lan onlara bir zillet ve horluk getirmi§tir. Allah Tea.la'nm : 
«B'iz, i§te bOyle cezalandmnz iftira edenleri.» kavli ise; bid'at uydu
ran herkesi kapsamakta ve onlan ic;ermektedir. Zira bid'at zilleti ve 
nsalete Zit gitme; onun oogriindeki kalbine il~iktir. Nitekim Hasan 
el-Ba:sri der ki: Kat1rlar onlan giizelce ta§ISa ve ank atlar onlan iizer
lerinde hoplatsa !bile bid'at zilleti onlann omuzlanndadlr. EyyUb es-Sah
tiyani'nin Ebu K1l8.:be el-Cermi'den rivayetine gore; o, «Biz, i§te bOyle 
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cezrurundmnz iftira edenleri.» ayetini okumU§ ve: Allah'a yemin ede
rim ki; 'bu, k1yamet gtintine kadar her iftira eden ic;:indir, demi§tir. 
Stifyan fbn Uyeyne de : Her bid'at sahibi; zelildir, hordur, demi§tir. 

Sonra Allah Teala; ktiftir, '§irk, nifak veya isyan dahi olsa hangi 
gtinahtan olursa olsun kullanmn tevbesini kabul buyuracagm1 kulla
rma haber vererek orilan tevbeye ir§ad buyurmu§tur. Bu sebepledir ki 
bu kiSSamn hemen akabinde: «Kottiltikleri i§leyip, sonra ardmdan 

lfi 

tev'be ve iman edenlere gelince; (ey Muhammed, ey rahmet elc;:isi ve 
ey mlr peygamberi) Rabbm bundan sonra (bu i§i i§lemelerinden son
ra) elbette Gafur'dur, Rahim'dir.» 'buyurmw~tur. 

ibn Ebu Hatim der ki : Bize babamm ... Abdullah ibn Mes'tld'dan 
rivayetine gore; ona, bir kadmla zina edip sonra onunla evlenen bir 
adarm sormU§lardl. «Kottiltikleri i§leyip, sonra ardmdan tevbe ve iman 
edenlere gelince; §tiphesiz ki, Rabbm bundan sonra el'bette Gafur'dur, 
Rahim'dir.» ayetini dkudu. Abdullah, bu ayeti on kere okumu§, onla
ra bunu emretmemi§, bundan men' de etmemi§tir . 

. ·<\., .... -~' ~ ... · ~ ~' (::_~{·,... ~ (~'(, \<' .. ...-\_, /...-.h ~' •/ ... ~ "u·~ 
~~...-~~---~JJ4,)~~J!c~, ~7'":(!~~.r:.ra- ._, 
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154 -- Ofkesi dinip, sukl.in has1l olunca; Musa levha
lan aldi. Onlardaki nushas1nda Rablanndan korkanlara 
hidayet ve rahmet vard1. 

Allah Teala buyuruyor ki: Hz. Mtlsa'mn, kavmine olan ofkesi di
nip stikun has1l olunca (Allah ic;:in olan gayret ve ofkesinden ve on
lann buzag1ya tapmalan tizerine §iddetli k1zgmhgmdan daha once at
mi§ oldugu) levhalar1 ald1. Onlardaki ntishasmda Raiblanndan kor
kanlara hidayet ve rahmet vardl.» 

Mtifesslrlerin c;:ogu '§Oyle diyor: Hz. Mtlsa levhalan attlgmda; on
lar kmlmi§tl. Bundan sonra Hz. Musa onlan toplaml§tlr. Bu sebeple 
seleften birisi §Oyle demi§tir : Onlarda hidayet ve rahmet bulmU'§tur. 
Uzun uzad1ya olan ac;:Iklamalara gelince; onlar gitmi§tir. Samld1gma 
gore; bu levhalarm parc;:alar1, islam devletine kadar israilogullan kral
lanmn hazinelerinde mevctld imi'§. Bunun sihhatini ancak Allah bilir. 
Levhalar, cennet cevherinden olmakla birlikte, Hz. Musa onlan atti
~nda 'kmlrm§ olmalarma dair kf.sin delile gelince; Allah Teala ha'ber 

Tefsir, C. VI F . liM 
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veriyor ki; Hz. Musa attiktan sonra onlan ald1gmda, onlarda hidayet 
ve rahmet bulmm~tur. 

«MU.Sa levhalan aldl.» ayetinde Katade der ki : Hz. MU.Sa : Ey Rab
blm, ben levhalarda insanlar ic;in c;Ikanlm1§ en hay1rh, iyiligi emreden, 
kotiiliikten ahkoyan bir iimmet goriiyorum. Onlan benim iimmetim 
k1l, dedi. Onlar, Ahmed'in iimmetidir, 'buyuruldu: Hz. Musa : Babb1m, 
ben levhalarda yaratlh§ bakiiDindan sonuncular, cennete girme bakl
IDindan ilkler olan bir iimmet goriiyorum. Rabb1m, onlarl. benim iim
metim k1l, dedi. Onlar, Ahmed'in iimmetidir, 'buyuruldu. Hz. Musa : 
Rabb1m, ben levhalarda incil'leri gogiislerinde olup onlan okuyan bir 
iimmet buluyorum. ~nlardan oncekiler kitalblarma bakarak okurlar
dl. Onu kald1rd1klarmda ise ondan hic;bir §eyi ezberlerinde tutmazlar 
ve onu bilmezlerdi. Katade der ki : Ey iimmet; muhakkak ki Allah Teala 
iimmetlerden hie; kimseye vermedigi ezberlemeyi size verrni§tir-- Ey 
Rabb1m; onlan 'benim iimmetim k1l, dedi. Onlar, Ahmed'in iimmetidir, 
buyuruldu. Musa : Rabb1m, 'ben levhalarda ilk kitaba ve son kita
ba iman eden, sap1khgm her c;e§idi ile sava§an, nihay.et §a§l, yalanc1 
ile de sava§an bir iimmet goriiyorum. Onlan benim iimmetim kll, dedi. 
Onlar, Ahmed'in iimmetidir, buyuruldu. Musa : Rabb1m, ben lev
halarda sadakalarm1 kendileri yiyen ve bunun iizerine de ecir kaza
nan --<>nlardan onceki iimmetlerden birisi bir sada:ka verdiginde; eger 
bu, kendisinden kabul edildiyse Allah Teala o sadakarun iizerine bir 
ate§ gonderir ve ate§ onu yakard1. Eger kabul edilmemi§Se b1raklhr ve 
onu yirticl hayvanlar, ku§lar yerdi. Muhakkak ki Allah Teala sadaka
lanrnZI zenginlerinizden fakirleriniz ic;in almi§tlr.-- bir iimmet bulu
yorum. Rabb1m; onlan benim iimmetim k1l. dedi de onlar, Ahmed'in 
iimmetidir buyuruldu. Hz. Musa : Ey Rabb1m; ben levhalarda oyle bir 
ummet goriiyorum ki; onl·ardan birisi bir iyilik yapmaya niyyet eder, 
sonra onu i§lemezse, kendisine bir iyilik yazihrmi§, eg~r onu i§lemi§se 
onun ernsali ondan yediyiize ·kadar yazihrmi§. Ey Rab_b1m, onlan benim 
iimmetim kll, dedi. Onlar, Ahmed'in iimmetidir, buyuruldu. MU.Sa : 
Ey Rabb1m, ben levhalarda oyle bir iimmet buluyorum ki; onlardan 
birisi bir kotiiluge niyyet etmi§se; onu i§leyinceye kadar, onun aleyhi
ne yaz1lmazm1§; i§lediginde ise aleyhine bir tek kotiiliik yaz1hrm1§. 
Onlan benim iimmetim kll, dedi. Onlar, Ahn'led'in ummetidir, buyu
ruldu. Hz. Musa: Rabbm1, ben levhalarda davete icabet eden ve dua
larl kabul buyurulan bir iimmet buluyorum. Onlan benim iimmetim 
kll, dedi. Onlar, Ahmed'in ummetidir, buyuruldu. Katade der ki : Bana 
zikredildigine gore, Allah'm peygamberi Musa levhalan atffil§ ve : 
Ey Allah'1m, beni Ahmed'in ummetinden k1l, demi§tir. 
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155 - Musa, ta'yin ettigimiz vakit iQin kavminden 
yetmi~ ki~i seQti. Onlan titreme tutunca dedi ki: Rabbrm; 
dileseydin once onlan da helak ederdin, beni de. iQimiz
deki beyinsizlerin i~ledikleri yQziinden bizi helak eder mi
sin? Bu, Senin iintihanmdan ba~ka bir ~ey degildir. Onun
la diledigini dalalete dii~iiriir, diledigini de hidayete gotii
riirsiin. Sen, bizim dostumuzsun. 0 halde bizi bagr~la, 

merhamet et bize. Sen bagi~layanla.nn en hayrrhsrs1n. 
156 - Ve bize hem bu diinyada bir iyilik. yaz, hem 

de ahirette. Biz sana dondiik. 

Bu ayetin tefsirinde ibn A'bbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha 
~oyle der: Allah Te8la, Musa'ya kavminden yetmi§ ki§i sec;:mesini 
emretmi&ti. MU.Sa, yetmi§ ki§i sec;:ip onlan Rablanna dua etmeleri 
ic;:in c;:Ikardi. Allah'a dua ettiklerinde §6yle demi§tiler : Ey Allah'Irmz; 
bizden once kimseye vermedigini, bizden sonra kimseye vermeyecegi
ni bize ver. Allah Teala onlann bu dualanm ho§ gormedi ve onlan bir 
sarsmt1 yakalad1. «Musa : Ra;bbim, dileseydin once onlan da helak 
ederdin, beni de, dedi.» 

Siiddi'den nakiedilir ki; Allah Teala, Hz. Musa'ya, buzag1ya tap
malan yiiziinden kendisinden oziir dilemek iizere isrMlogullarmdan 
bir grup ic;:inde gelmesini emretmi§ ve onlara bir vakit ta'yin etmi§ti. 
Hz. MU.Sa, goztiyle kavminden yetmi§ ki§i sec;:mi§ ve oziir dilemeleri ic;:in 
onlan gottirmti.§tti. 0 yere geldiklerinde : Ey Musa, Allah'I ac;:1kc;:a gor
medikc;:e sana asla iman etmeyecegiz. Sen, onunla konu§tun, onu bize 
gO.Ster, 'Ciediler de onlan yildmm c;:arpt1 (c;:arpildilar ve) oldiller. Hz. 
Musa aglayarak, Allah'a dua edip kalkti. ~oyle diyordu: <<Rabb1m; 
kendilerine kavu§tugumda israilogullanna ne soyleyecegim? Sen, on-
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lann hay1rhlanm helak 'buyurdun. Ra,b'b1m; dileseydin once onlan da 
helak ederdin, beni de.» 

Muhammed tbn ishak der ki : Hz: Mfusa, israilogullarmm en ha- · 
y1rhlarmdan yetmi§ ki§i se~ti. Ve: Gidin ve yapt1gm1roan dolayi Al
lah'a tevbe edin. Kavminizden geride b1raktrklanmz i~in de tevbeleri-

. nin ka:buliinii isteyin. Oru\! tutun, temizlenin ve elbiselerinizi temizle
yin, dedi. Onlan, Rall}bmm kendisi i~in ta'yin etrni§ oldugu vakitte 
Tlir-1 Sina'ya ~1kard1. Rabbma, ancak onun izni ve ilmi ile vanrd1. 
Bana anlatlldigma gore; bu yetmi§ ki§i, onun kendileruie emrettigini 
yap1p R8Jbb1 ile kar§Ila§mak iizere onunla beraber ~lk'tlklarmda Hz. 
Mlisa'ya §oyle dediler : Bizim 'i~in iste, Rabb1m1zm kelalllim i§itelim. 
Hz. Mlisa pek'iyi, dedi. Daga yakla§tiginda, iizerine buluttan bir direk 
indi ve biitiin dag1 kaplad1. Hz. MU.Sa yakla§IP onun i\!ine gird'i ve kav
mine; yakla§m, dedi. Hz. Mlisa A!lah Tealft kendisiyle konu§tugu za
man alruna parlak bir nlir iner ve ademogullanndan hi~ kimse ona 
bakam:a:zdl. Oniine bir perde konulmU§tu. Kavmi yakla§tllar, buluta 
girdi'klerinde secdeye kapand1lar. Allah Teala'nm Hz. MU.Sa ile konu§
tug-tum, ana emredip yasaklayarak; §oyle yap, boyle yapma, buyurdu
gunu i§ittiler. Allah Teala'mn MC1sa'ya emirleri 'bittiginde, bulut a~Il
di ve onlara dogru geldi. Onlar MU.Sa'ya : <(Allah'I a~Ik~a gormedik~e 

sana asla iman etmeyecegiz.» dediler de onlan bir sars1Ima -ki bu 
yildlnmdir- ya:kalay1verdi ve rlihlan gitti de toptan oldiiler. Hz. Mlisa, 
kalklp Rrubbma dua etti ve §oyle dedi : «Rabb1m; dileseyd'in onlan da 
helak ederdin, heni de. Onlar, beyinsizlik ettiler. israilogullanndan ar· 
kamda olanlan helak eder misin?» 

1Siifyan es-sevrl der ki: Bana Elbu isha,k'm... Ali ibn Ebu Talib 
(r.a.)den rivayetine gbre; o, §oyle demi§tir: Mlisa, Harlin, ~i'br ve ~e
bir gittiler ve dagrn etegine vardilar. Harlin bir yatak iizerinde uyudu 
ve Allah Teala onun camm ald1. Hz. Mlisa israilogullarma dondiigiin
de kavmi: Harlin nerede? diye sordular. 0: Onu Allah oldiirdii, diye 
cevrub verdi. Onlar : Onu sen oldiirdiin, onun huyun~ ve yumu§akhgi
m · ~ekemedin, . §e'klinde veya benzeri §ekilde sozler soylediler. 0 : Dile
diginizi S€\!in, dedi. Yetmi§ ki§i se9tiler. i§te Allah Teala'mn: «Mlisa 
kavminden yetmi§ ki§i se9ti.» kavli budur. Harlin'un yanma vardikla
nnda: Ey Harlin, seni kim oldiirdii? diye sordu da o, §oyle dedi: Bern 
kimse oldiirmedi, fakat beni Allah oldiirdii, dedi. Onlar: Ey Mlisa; bu 
giinden sonra sen asia isyan olunmayacak\Sm, dediler. Onlan bir sar
smti yakalad1. Hz. MU.Sa (a.s.) sagma ve soluna doniiyor, §oyle diyor
du: «Ey Rabb1m, dileseydin once onlan da helak ederdin, beni de. i9i
mizdeki beyinsizl~rin i§ledikleri yiiziinden bizi helak eder misin? Bu, 
senin imtihanmdan ba§ka bir §ey degildir. Onunla diledigini dalale,te 
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d~iirur, dileciigini de hidayete gotiiriirsiin.» Alll;lh Teala, onlan .diriltti 
ve hepsini peygamber k1ld1. Bu, ger~ekten garib bir hadistir. Hadisin 
isnadmda yer alan imare ibn Abd'1 tamm1yorum. Hadisi ~u'be de Ebu 
ishak'dan, o da 8elul ogullarmdan ~irsinden, o da Hz. Ali'den rivayet
le zikretmi§tir. ibn A'bbas, Miicahid, Katade ve ibn Cureyc §oyle der
ler: Bu sarsmt1; buzag1ya tapma hususunda kavimlerinden aynlma
mi§ olmalan ve onlan bundan men'etmemi§ olmalan sebebiyle onlan 
yakalami§tlr. Bu soz, Hz. Mtlsa'nm : «i~imizdeki beyinBizlerin i'§ledik-

' leri ytiziinden 'bizi helak eder mis-in?» sozune donmektedir. «'Bu, senin 
imtihamndan ba§ka hir §ey degildir.» ayetindeki ( ul ) imtihan ve 
deneme anlammdad1r. ibn Abbas, Said ibn Cubeyf, Ebu'l-Aliye, Rebi' -
ibn Enes, selef ve halef alimlerinden bir ~ogu 'bOyle 50ylemi§lerdir. Bu
nun ba§ka bir anlam1 da yoktur. 0, §oyle demi§tir : Emir; ancak Senin 
emrindir. Hiikiim; ancak Senindir. Senin diledigin olur. Diledigini da
lalete dii§iiriir, diledigini .hidayete erdirirsin. Senin dala.Iete dii§iirdii
giine hidayet verecek, Senin hidayet bah§ettigini saptlraca!k yoktur . . 
Senin vermedigine verecek, Senin verdigini de engelleyecek yoktur. 
HUkiimranhgm tamam1, miilkiin biitiinii, hiikmiin hepsi Senindir. Ya-
ra tma ve emir ae Senindir. 

ccSen; 'bizim dostumuzsun, o halde bizi bagi§la, merhamet et bize. 
Sen, bagL§hyanlarm en hay1rhs1sm.» Rahmet ve magfiret birlikte ol
dugu zaman gelecekte bir misHne dii§iiriilmeme de kastedilir. «Sen, 
bagi§layanlann en haytrliSism.n Giinahlan ancak Sen 'bagl'§larsm. «Ve 
bize hem bu diinyada iyilk yaz, hem de ahirette.» Her ikisinde de bi
zim i\!in iyiligi gerekli :k1l ve yaz. Buramn tefsiri daha once Bakara su
resinde g~mi§ti. 

ccBiz Sana dondiik.» Biz, tevbe etti'k ve Sana dondii'k. Bu ~Ikla
nlayl ibn Alb'OO.s, Said ibn Ciibeyr, Miicahid, Ebu'l-Aliye, Dahha·k, i'bri.
him et-Teymi, Siiddi, Katade ve •bir~oklan yapmi§tlr. Bu fiil, gramer 
bak1mmdan 'bu anlamda da kullamlmaktadir. ton Cerir der kf: Blze 
ton Veki'nin ... Ali'den rivaye.tine gore; Ya~huctilere bu ismin verilme
si, onlann: «Biz Sana dondiik.» demi§ olmalanndandir. Hadisin isna
dmda ge\!en Cabir, Cabir ibn Yezid el-Cu'fi olup zaytftlr. 
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156 Buyurdu ki : Ben, kimi dilersem onu azabuna 
ugratlnm. Rahmetim ise her l?eyi ku~atm1~tlr. Ben, onu 
sak1nanlara, zekatl verenlere ve ayetlerimize inananlara; -i~te onlara yazacag1m. 

Allah Teala, Hz. MU.sa'nm «l3u, senin imtihamndan ba§ka bir §ey 
degildir.» sozune cevab olarak : «Ben, kimi dilersem; onu azab1ma ug
·ratmm. Rahmetim ise her §eyi kU§atmi§br. Butiin bunlarda hi'kmet 
ve ada.Iet benimdir. ,> buyuruyor: O'nu tesbih ederiz, O'ndan ba§ka hit;-
bir ilah yoktur. · 

«Rahmetim ise her §eyi ku§atffil§tlr. n ayeti, §timullu ve umumi 
olmas1yla ne. kadar buyiiktiir. Nitekim Allah Teala, Ar§'1 ta§Iyan me- . 
leklerin ve AI'§'m etratmda bulunanlarm §Oyle dediklerini ha'ber ve
riyor: «Rabblffilz; ilmin ve rahmetin her§eyi ku§atml§tlr.» (~atir, 7). 

imam Ahmed der ki : Bize A'bdiissamed'in. .. Cundeb -Abdullah 
el-Beceli (r.a.)nin ogludur- den rivayetine gore; o, §Oyle dem_i§tir : 

Bir bedevi geldi, binitini yatmil, sonra onu baglayJ.p Allah Rasillu 
(s.a.)nun arkamnda namaz k1ld1. Hz. Peygamber (s.a.) namazm1 bitir
diginde gidip binitinin bagm1 t;ozdu, ona bindi, sonra : Ey Allah'1m, 
bana ve 'Muhammed'e marhemet eyle. Bizim rahmetimize (bize olan 
merhametine) kimseyi ortak etme, diye nida etti. Allah Rasulu (s.a.) : 
Ne dersiniz, bu mu yoksa devesi mi .daha sap1tm1§? Soyledigini i§it
mediniz mi? ·buyurdu. Onlar da; evet, dediler. f?oyle buyurdu: Geni§ 
rahmeti daralttm, hapsettin (ba§kalarmdan inen'ettin). Muhakkak ki 
Allah Teala yuz rahmet yaratmi§, bir tek rahmeti indirmi§ ki cinni 
ile, insam ile, hayvanlan ile yamttlklar onunla birbirlerine ac1yip §ef
kat gostersinler. Doksandokuz rahmeti ise lmtmda birakmi§tlr. Ne der
siniz; bu mu yoksa devesi mi daha t;ok sapltffil§? Ebu Davud da ha
disi Ali ibn Nasr'dan, o ise Abdiissamed ibn Abdiilvaris'den rivayet et
mi§tir. 

Yine Imam Ahmed der t:i : Bize Yahya ibn Said'in... Selman' dan, 
onun da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayetine gore; o, §Oyle buyurmu§: 
Muhakkak ki Allah Teala i~in yiiz rahinet vard1r. Ondan bir rahmet 
ile yaratlklar birbirine merhamet eder ve y1rtlc1 hayvanlar onunla ~o
cu'klanna §efkat gooterirler. Allah Teala; rahmetinin doksandokuzunu 
klyame·t gunune b1rakm1§tlr. Hadisi sadece Miislim tahrlc etmi§ ve Su
leyman .ibn Tarhfm, Davud ibn Ebu Hind kanahyla. :. Selman el-Fari
si'den, o da Hz. Peygamber (s.a.)den rivayet etmi§tir. 
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imam Ahmed der ki : Bize Affan'm ... E'bu Hiireyre'den rivayetin~ 
gore; Hz. Peygamber (s.a.) §oyle buyurmU§tur: 

Allah i~in yiiz rahmet vard1r. Doksandokuzu O'nun katmdadtr. 
Bir tanesini sizin yammzda ktlml§tlr ki onunla cinler, insanlar ve ya
ratlklar ara.smda kar§Ihkh merhamette 'bulunrunmz. Ktyamet giinii 
olunca onu da digerlerine katacaktlr. Hadisin bu §ekilde rivayetinde 
imam Ahmed tek kalmi§tlr. Yine imam Ahmed der ki: Bize Affan'm ... 
Ebu Said'den rivayetine gore; Allah RasUlii (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Allah i~in yiiz rahmet vard1r. Onlardan birtek ooliimiinii, yaratlklar 
ara.smda payla§tlrmt§tlr ki; insanlar, y1rtlci hayvanlar ve kU§lar onun
la birbirlerine merhamet ederler. Hadisi ibn Mace de, Ebu Muaviye 
kanahyla A'me§'den rivayet etmi§tir. 

Hat1z Ebu'l-Kas1m et-Taberani der ki: Bize Muhammed ibn Os
man ibn Ebu §eybe'nin ... Huzeyfe ibn el-Yeman (r.a.)dan rivayetine 
gore, Allah RasUlii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Nefsim kudret elinde olan 
Allah'a yemin ederim ki; dininde giinahkar olan da g~iminde bece
riksiz olan da cennete girecektir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a 
yemin olsun ki; giinahl sebebiyle ate§in dl§lni yakml§ (iitiilemi§) ol
dugu kimse, mutlaka cennete girecektir. Nefsim kudret elinde olan 
Allah'a yemin ederim ki; AJlah Teala, k1yamet giinii oyle bir bagl§la
ma ile bagi§layacaktlr ki; belki kendisine de eri§ir umudu ile iblis dahi 
ona uzanacakt1r. Bu, ger~ekten garib bir hadis olup isnadmda ge~en 
Sa'd'1 tamm1yorum. 

Allah Teala: «Ben onu sakmanlara ... yazacag1m.» Benden onlara 
bir nimet ve 'bir ihsan olarak Rahmetimi vacib klhic~m, buyuruyor. 
Nitekim ba§ka bir ayette §Oyle buyurmU§tUr: «Rafbblmlz rahmeti ken
di iizerine yazdi.» (En'am, 54). 

«Ben onu sakmanlara... yazacagim.» Rahmetimi, bu Sifatlarla 
nitelenmi§ kimselere tahsis edecegim ki; onlar §irkten, biiyiik giinah
lardan sakman Muhammed (s.a.) iimmetidir. 

· «Zekati verenlere.» ayetinde, nefislerin ve mallann zekatmm kas
dedildigi soylenmi§tir. Her ikisi hakkmda gene! olmas1 da muhtemel
dir. Ayet, Mekki'dir. «Ayetlerimize inanan (onlan dogrulayan)lara; 
i§te onlara yazacag1m. » 
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157 .- Onlar ki; yanlanndaki Tevrat'ta ve incil' de ya
Zlll bulacaklan; okuma, yazma bilmeyen ve nebi olan Ra
sule tabi olurlar. 0, kendilerine ma'rUfu emreder, mun
kerden nehyeder. Temiz §eyleri helal kllar, murdar §ey
leri de haram eder. Onlann ag1r yuklerini ve uzerlerinde
ki baglan, zincirleri indirir. i§te ona imari edenler, onu 
ta'zim edenler, ona yardrm edenler ve onunla birlikte in
dlr~len nura tabi olanlar; i§te onlar, felaha erenlerin ken
dileridir. 

Bu Ummi Peygambere Uyanlar 

«Onlar ki, yanlanndaki Tevrat'ta ve incil'de yaz1h bulacaklar1; 
okuma yazma bilmeyen ve nebi olan Rasule tabi olurlar.» Bunlar, pey
gamberlerin kitablanndaki Hz. Muhammed (soao)in s1fatlarid1r. Pey
gamberler, onun peygamber olarak gonderilecegini iimmetlerine muj
delemi§ ve ona tabi olmalanm iimmetlerine emretmi§lerdir. Onun Sl
fatlari halen alimlerin ve hahamlarmm bildikleri kitablarmda da mev
cud bulunmaktadlro Nitekim imam Ahmed der ki : Bize ismail'ino 0 0 ° 

bir 'bedeviden rivayetine gore; o, §oyle anlatmi§tlr: Allah Rasulii (s.a.) 
niin hayatmda satmak iizere Medine'ye mal gotiirm~tiim. Satl§lnll ·bi
tirdigimde : ~u adama varacag1m ve onu dinleyecegim, dedim. Ebube
kir ve Omer'in arasmda birlikte yiiriirler'ken rastlad1m ve pe§lerine 
dii§rtiim. Nihayet, olmekte olan ogluna sa:bretmek iizere Tevrat'1 oku
yan bir yahudinin yanma vard1lar. Allah Rasulii (soao) : Tevrat'1 indi
ren a§kma sbyle; §U kitabmda benim s1fatlml ve <;lkl§lffil (<;Lkl§ yeri
mi) buluyor musun? diye sordu. Adam ba:§I ile; hayir, i§areti yaptl. 
Oglu: Evet, Tevrat'1 indirene yemin olsun ki; biz kitrub1nuzda, senin 
s1fatm1 ve <;Ikl§Inl buluyoruzo Muhakkak ki ben AUB.h'tan ba§ka ilah 
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olmad1gma, senin Allah'm elc;isi olduguna §ehadet ediyorum, dedi. 
Hz. Peygamber : Yahudiyi karde§inizden uzakla§tlnruz, buyurdular. Ve 
kefenleme i§'i ile namazm1. k1ld1rmaYI uzerlerine ald1lar. Bu, ceyyid ve 
kavi bir hadis olup Enes'den rivayet edilen sahih bir hadis buna §a
hiddir. Mustedrek sahi'bi Hakim der ki! Bize Ebu Muhammed Abdul
lah ibn rishak el-Begavi'nin.. . ~am ibn As el-Emevi'den rivayetine 
gore; o, §oyle demi§tir : Ben diger bir ki§i ile, Rum imparatoru Hirakl'i 
(Bizans imparatoru Heraklius) islam'a davet etmek uzere gondeTil
dim. Q1ktlk ve nihayet el-Gavt'a --Dima§k Gavta'sm1 kasdediyor
geldik ve Cebele ibn el..1Eyhem el-Gassani'ye miisMir olup yanma gir
dik. Bir de gorduk ki, tahtl iizerinde oturuyor. Kendisiyle konu§ma
miz ic;in bize bir el~i gonderdi. Biz : Allah'a yemin olsun ki elc;iyle ko
nu§omayiz. Biz, krala gonderildik. Eger bize izin verirse onunla konu
§Uruz; degilse el~i ile konu§maYiz, dedik. Elc;isi donup ona bunu ha
ber verdi ve o, bize (yaruna girmemiz i~in) izin verdi. Konu§un, dedi. 
Hi§am ibn As onunla konu§up islam'a davet etti. Bir de baktlk ki; 
uzerinde siyah bir el'bise var. Hi§am kendisine : ~u uzerindeki nedir? 
diye sordu. Onu giydim ve sizi ~am'dan t;Ikanncaya kadar onu ~Ikar
mamaya yemin ettim, dedi. Biz : Senin §U meclisin (oturdugun taht) 
nedir? Allah'a yemin olsun ki; biz, onu senden mutlaka alacag1z ve 
buyuk kralm mtil'ktinu de ·- Allah dilerse- mutlaka allp ele gec;ire
cegiz. Peygamberimiz (a.s.) 'bize boyle haber verdi, dedik. Bu i§i ya
pacak olanlar, sizler degilsiniz. Siz oyle bir kavimsiniz ki, gtinduzleri 
oru\! tutar ve geceleri kwamla gec;irirsiniz. Sizin orucunuz nas1ld1r? 
dedi. Biz bunlan kendisine haber verd'ik, ytizu simsiyah oldu ve: Kal
km, dedi. Bizimle birlikte krala bir elc;i gonderdi. Ve t;Iktlk. Niliayet 
§ehrin yakmma geldigimizde beraberimizdeki ki§i bize: Sizin §U hay
vanlanmz kralm §ehrine sokulmaz. Dilerseniz sizi ank atlara ve katlr
lara bindirelim, dedi. Biz: Allah'a yemin olsun ki; ancak bunlann uze
rinde gireriz, dedik. Krala : Onlar bunu kabul etmiyorlar, diye haiber 
g()nde.rdiler. Klh~lannnz ku§ah ve binitlerimiz iizerinde kralm yaruna 
girdik, nihayet bir odaya vard1k. Dibinde ('binitlerimizi) yatlrdik. 0, 
bize ba1nyordu. Biz : Allah'tan · ba§-ka ilah yoktur, Allah en buytiktiir, 
dedik. Allah lbiliyor ki oda c;at1rdad1, silkindi ve rtizgann salladlgi hur
ma dah rgi'bi oldu. Bize haber gonderilcli ve : Dininizi bize ac;lklama 
haJkk1ruz yoktur, denildi ve bize : Girin, diye haber gonderdi. Yaruna 
girdik. 0 yatagmda idi. Yarunda Rum patrikleri vard1. Mecl:i:sinde olan 
her §ey kirnnzi, ~evresindekiler kirnnzi idi. Uzerinde kirmizi el'biseler 
va.rd1. Ona yakla§tlk, .gtildu ve: Aramzdaki selamm1zla beni selamla
rm§ olsaydmiZ size ne olurdu? dedi. Biz ·: Aram1zdaki bizim selamnruz, 
sana helal degildir. Senin selamlad1gm selamma gelince; seni, onunla 
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selamlamarmz da bize helal degildir, dedik. 0 : Aramzdaki selarmmz 
nas1ld1r? diye sordu. Biz : Selam senin uzerine olsun, §eklinde dedik. 
Krallanmz1 nas1l selamlarsm1z? diye sordu. Biz; onunla dedik. Size 
n~1l cevap verir (sizin selam1mz1·nasil ahr)? diye sordu. Biz; bununla 
dedik. En 'buytik soziiniiz nedir? diye sordu. Biz : Allah'tan ba§ka ilah 
yoktur, Allah en buyuktur, dedik. Bunu konu§tugumuzda Allah biliyor 
oda sars1ld1 ve ba§Im kald1rarak : Sizin soylediginizde odamn sarslldl
gi bu kelime var ya, bunu evlerinizde her soyleyi§inizde odalanmL" sar
Slhr m1? diye sordu. Biz; haYir, senin yamnda olan hari~ hi~ boyle ol
dugunu gormedik, dedik. Bunu her soyleyi§inizde her §eyin sarsilma
smi ve millkumun yansmm kaybolmasm1 isterdim, dedi. Biz; ni~in? 

diye sorduk. Zira onun i~in bu ~ok basit bir §eydir ve peygamberlikle 
Hgili olmamas1, aksine insanlarm hilelerinden olmas1 daha uygundur, 
dedi. Sonra bizim ne istedigimizi sordu. Biz de ona durumu a~Ik

ladJ.:k. Daha sonra: Namazm1z ve orucunuz nas1ld1r? dedi, biz bunla
n kendisine haber verdik. Kalkm1z dedi; kalkt1k. Bize b~r ev (tahsis 
edilmesini) ve bol ikramlarda bulunulmasml emretti. u~ gun orada 
ikamet ettik. 

Bir gece bize haber gonderdi gidip yamna girdik. Bizden sozumiizii 
tekrar etmemizi istedi, biz de tekrarlad1k. Sonra altm i§lemeli, buyuk 
dort ko§eli bir kab §eklinde bir §ey istedi. i~inde uzerlerinde kapllar 
olan ku~iik evler vard1. Bir ev ve kilit a~ti, siyah bir ipek ~1kanp a\!tl. 
Bir de baktl.k ki, i~inde k1rm1zl bir resim, resimde gozleri iri, kal~alan 
buyiik bir adam var. Onun boynu gibi uzun ·boyun· hi~ gormedim. Bir 
·sakal onu ortmu§, Allah'm yarattiklarmm en guzeli iki sa~ orgiisii var. 
Bunu biliyor musunuz? (tamyor musunuz?) diye sordu. Biz; haYir, de-

.dik. Bu, Adem (a.s.) dir. Z!ra insanlann sar;1 en ~ok olam olur, dedi. 
Sonra ba.§ka bir kap1 ac;1p ondan siyah bir ipek ~1kard1. Bir de baktlk ki; 
i~inde beyaz bir resim var. Kedi k1llan gibi sa~1 vard1. Gozleri k1rm1ZI, 
ba§I iri, giizel sakalhyd1. Bunu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; ha
yir, dedik. Bu, Nuh (a.s.) dur, dedi ve ba.§ka bir kap1 a~1p siyah bir ipek 
g1kard1. Bir de baktlk ki; i&!inde 'bembeyaz gozleri guzel, geni§ almh, ya
naklan uzun, beyaz sakalh, giilumsuyor gibi duran bir adam var. Bu
nu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; hay1r, dedik. Bu Ibrahim (a.s.) 
dir, dedi ve ba§ka bir kap1 ac;t1. i~inde; beyaz bir resim vardl. Bir de 
ne gorelim? Allah'a yemin olsun ki o, Allah Resulii (a.s.) idi. Bunu ta
myor musunuz? diye sordu. Biz; evet, Allah'm Resulu Muha~d 
(~.a . ) dedik ve aglad1k. Allah biliyor, o .aya'ktayd1. Oturdu ve Allah'a 
yemin olsun (Allah'a yemin eder misiniz?) Bu 0 mudur? dedi. Biz; 
evet, bu muhakkak odur. Sanki sen ona bakar gibisin, dedik. Bir sure 
ona bakarak tuttu. Sonra : Bu, evlerin sonuncu.su idi. Fakat ben, si-
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zin yammzda olana bakabilmem igin onu size gi:istermede acele ettim, 
dedi ve 'ba§ka bir kap1 a<;1p ondan s~yab. bir ipek <;1kard1. Gi:irdiik ki; 
i<;inde esmer, bugday benizli bir resim var. Bir de ne gi:irelim, kivlrcik 
sa<;h, gi:izleri i<;eri <;okiik, keskin baki§ll, aslk surath, di'§leri iistiiste bin
mi§, sanki ofkeliymi§ grbi dudaklan toplu, kapah bir adam. Bunu ta
mycr musunuz? diye sordu. Biz; hay1r, dedik. Bu, Musa (a.s.) d1r, de
di. Yanmda ona :benzeyen bir resim daha vard1. Ancak onun ba§l yag
lanml§tl, alm geni§ti, gi:izlerinde burnuna dogru uzami§ bir siyahhk 
vard1. Bunu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; ha.y1r, dedik. Bu, Im
ran Oglu Han1n (a.s.) dur, dedi ve ba§ka bir kap1 a<;1p ondan beyaz 
bir ipek <;Ikard!. Bir de bakt1k ki; onda 'bugday benizli, orta boylu, diiz
giin yaratll~h bir adam resmi var. Sanki k1zgm gibiydi. Bunu tamyor 
musunuz? diye sordu. Biz; hay1r, dedik. Bu, Lt1t (a.s.) tur, dedi ve ba§
ka bir kap1 a<;lp ondan beyaz bir ipek <;1kard1. Bir de ne gorelim; I<;in
de ik1rm1z1ya <;alar beyaz renkli, ince burunlu, avurtlan zaytf, giizel 
yiizlii (<;ehreli) bir adam resmi. Bunu tamyor musunuz? diye sordu. 
Biz; hay1r, · dedik. Bu, Ishak (a.s.) t1r, dedi ve ba§ka bir kap1 'a'<;lp be
yaz bir ipek <;1kard1. Bir de baktlk ki; ic;inde Ishak'a benzer bir resim 
var. Ancak onun dudagmda bir ben vard1. Bunu tamyor musunuz? 
diye .sordu. Biz; hay1r, dedik. Bu, Yakub (a.s.) dur, dedi. Ve ba§ka bir 
kap1 a<_;1p ondan siyah bir ipek <;1kard1. Ic;:inde heyaz, giizel c;:ehreli, ince 
burunlu, giizel boylu, yiiziinii m1r kaplaml§, yiiziinde hU§U gi:iriinen, k1r
rmz1ya c;:alar bir adam resmi. Bunu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; 
hay1r, dedik. Bu, peygamberinizin dedesi Ismail (a.s.) dir, dedi ve ba§
ka bir kap1 ac;:1p beyaz bir ipek c;:1kard1. Ic;:inde Adem (a.s.) gibi olan 
bir resim vard1. Yiizii gune§ gibiydi. Bunu tamyor musunuz? dedi. Biz; 
hay1r, deyince: Bu, Yusuf (a.s.) tur, deyip ba§ka bir kap1 ac;:tl ve be
yaz !bir ipek <;1kard1. Bir de ne gorelim; ic;:inde ku·rmz1, ince bacakh, kii
c;:uk dar gi:izlii, karm biiyiik, orta boylu, ktllc;: ku§allml§ bir adam res
mi. Bunu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; hay1r, deyince : Bu, Da
vud (a.s.) dur, deyip ba§ka bir kap1 ac;:tl ve beyaz bir ipek <;1kard1. Ic;:in
de ka.lc;:alan buyuk, ayaklan uzun, ata binmi§ bir adam resmi vard1. Bu
nu tamyor musunuz? diye sordu. Biz; haytr, dedik. Bu, Davud'un Oglu 
Silleyman (a.s.) d1r, dedi. Sonra ba§ka bir kap1 ac;:1p ondan siyah bir 
ipek <;1kard1. Ic;:inde beyaz bir resim vard1. Bir de 'bak.tlk ki; sakali sim
siyah, sac;:1 c;ok, gi:izleri ve yiizii giizel 'bir gen~. Bunu tamyor musunuz? 
diye sordu. Biz; hay1r, deyince de: Bu, Meryem Oglu isa (a.s.) d1r, de
di. Biz : Bu resimler, sana nereden geldi? Zira anlad1g1rmz kadanyla 
Peygam:berler (a.s.) in §ekilleri onun iizerine resmedilmi§. <;iinkii biz 
peygamberimiz (s.a.) in resmini tlpk1 onun glib gordiik, dedik. ~oyle 
konu§tU : Muh?kkak ki Adem ( a.s.) soyundan gelecek peygamberleri 
kendi.sine gi:istermesini Rabbmdan istemi§ti. Allah Teala ona, onlarm 
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resimlerini indirdi. Ziilkarneyn onu, gune§in battlg1 yerden t;Ikanp 
Danyal'a verdi. Sonra §t:iyle devam etti: Allah'a yemin olsun ki, miil
kiimden (hti.kumdarhg1mdan) \!Iklp hukumranhk bak1mmdan sizin en 
zay1f1mza kale olarak olmeyi gonlum daha r;ok isterdi. Daha sonra bi
ze glizel hediyeler verdi ve bizi serbest b1raktl. Ebubekir es-S1ddik 
(r.a.) a geldigimizde, gorduklerimizi, onun bize st:iylediklerini ve bize 
verdigi hediyeleri kendisine anlatt1k. Ebubekir aglayrp zavalh, eger Al
lah kendisj ic;in bir hayrr d'ilemi§ olsayd1, mutlaka yapard1. Allah Rasu
lii (s.a.) bize haber verdi ki; onlar ve yahudiler, Muhammed (s.a.) in 
s1fatlm yanlarmda bulmaktad1rlar, dedi. Hadisi, Delail en-Nubuvve 
isimli kitabmda Haf1z Ebu Bekr el-Beyhaki icazet yoluyla Hakim'den 
rivayetle ve bu '§e'kliyle zikretmi§tir. isnad1 zarars1zd1r. 

~bn Cerir der ki: Bize Miisenna'mn .. . Ata ibn Yesar'dan rivayeti
ne gore; o, §t:iyle demi§tir: Abdullah ibn Amr'a kav~tum ve: Bana Al
lah Rasillu (s.a.)nun Tevrat'taki s1fatlm ha:ber ver, dedim. Evet, Al
la'h'a' yemin olsun ki; o, Kur'an'daki s1fatl gibi Tevrat'ta da nitelendi
rilmi§tir: Ey Pey.gamber; muhakkak biz seni, §ahid, mujdeleyici, kor
kutucu ve iimmilerin s1gmag1 (koruyucusu) olarak g-Ondermi§izdir. 
Sen; kulum, Rasuliimsun. Seni, mutevekkil olara.k isimlendirdim. Sert 
ve kotu huylu degil, c;ar§llarda bagmp c;a~ran degil. Kotiiluge kotii
lukle kar§lhk vermez. Fakat affeder, bagl§larsm. Allah Teala; «Allah'
tan ba§ka hic;bir ilah yoktur.» diyerek egri bugrii yollan onunla dog
rultmadikc;a, kilitli kal'bleri, sagrr kula'klan ve kor gozleri onunla ac;
madlk\!a onun ruhlinu kabzetmeyecektir. Ata der ki: Sonra Ka'b'a ka
VU§tum ve bunu ona sordum. Bir harf bile aralannda fark olmad1. An
ca.&: Abdullah ibn Amr'm son seyledikle'I'ini; o, kendi dili ve lehc;esi ile 
telruffuz etti. 

Hadisi Buhari de Sahih'inde Muhammed ibn Sinan kanahyla Hi
la! ibn Ali'den rivayetle ve benzer 'isnadla zikretmi§tir. Ancak sert ve 
kotu huylu degildir, !lnsmmdan soiira onda §U fazlahk vard1r: Qar§l
larda bagmp, c;ag1rmaz. Kotiiluge kotiiluk1e kaT§lhk vermez, fakat af-
fed'ip bagr§larsm. -

Seleften bir c;ogunun sozune gore Tevrat; kitab ehlinin kitablanna 
isim olarak verilmekted1r. Baz1 hadislerde huna benzer ifadeler varid ol
mu§tur. En dogrusunu Allah bilir. 

Hat1z Ebu'l-"Kasrm et-Taberani der ki: Bize Musa ibn Harun'un ... 
Cubeyr ibn Mut'im'den rivayetine gore; o, §t:iyle demi§tir ; Tuccar ola
rak ~am'a dogru yol~ \!lkml§tlm. ~am yakmlarmdayken kitab ehlinden 
bir adam bana rast1ad1 ve : Sizde peygamber olan bir adam var rm? 
diye sordu. Ben; evet, dedim. Gorsen resmini tan1r miSm? diye sordu. 
Ben;yine evet, dedim. Beni, ic;inde resimler olan bir eve soktu. Hz. Pey· 
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gamber (s.a.)in resmini goremedim. Biz, 'bu durumdayken onlardan 
ba§ka bir adam yamnuza girdi ve: Ne yapworsunuz? (ne anyorsunuz?) 
diye sordu. Biz kendisine durumu haber verdik. Bizi evine gotiirdii. Gir
digimiz an, Hz. Peygamber (s.a.) in resmini bak1p gordiim. Hz. Peygam
ber'in eteginden tutmu§ birisi daha vardL Eteginden tutmu§ §U adam 
kim? diye sordum. Kendisinden sonra bir peygamberin gelmeyecegi hi<;
bir peygamber yoktur. Ama bu peygamber var ya; ondan sonra pey
gamber gelmeyecektir. (Onun eteginden tutmu§ olan) ki§i, ondan son
raki halifedir, dedi. Bir de gordiim ki Ebubekir (r.a.)in s1fatlanm an
laJtlyor. 

•Ebu Davud der ki: Bize Orner ibn Hafs Ebu Orner ed-Darir'in ... 
Orner 'ibn el-Hattfub'm miiezzini el-A'kra'dan rivayetine gore; o, §Oyle 
demi§tir : Orner beni bir papaza gonderdi ve onu gag1rd1m. Orner ona : 
Beni kita'bda buluyor musunuz? diye sordu. Papaz; evet, dedi. Beni na
Sll bulunuyorsunuz? diye sordu. 0 : Beni, boynuz olara.k buluyorum, 
diye cevab verdi. Orner; (elindeki) kam<;IYl kaldmp boynuz ha? Dur 
dedi. Papaz; demirden bir maymun, sert bir emir, dedi. Orner: Benden 
sonrakini nas1l bulursun? diye sordu. Papaz: Salih bir halife olarak bu
luyorum. Ancak akrab3Janm tercih ediyor, dedi. Orner ii<; kere: Allah 
Osman'a merhamet etsin, deyip: Ondan sonrakini nrunl 'bulursun? di
ye sordu. Papaz: Demir ku§anml§ buJuyorum, diye cevab verdi. Orner 
elini ba§ma kaldmp ( .1~ ~ ~ .1~ ~ ) dedi. Papaz : Ey mii'minlerin emi-

/ I 

ri, o salih bir halifedir. Fakat o halife oldugunda, k1h~ ~ekilip, kan akl-
tihr olacakt1r, dedi. -' 

((0, kendilerine ma'rufu emreder, miinkerden nehyeder.n Bunlar, 
· Allah RasUlii (s.a.)niin g~mi§ kitablardaki s1fatland1r. Ger\!ekten 
onun durumu boyle olmu§tur. Ancak hay1r olam emreder ve an
cak kotii olandan nehyederdi. Nitekim Abdullah ibn Mes'ud · §oyle de
mi§tir: Allah TeMa'mn: ((Ey iman edenler ... >> buyurdugunu i§ittigin 
zaman; ona kulak ver. 0 muhakkak bir hay1rd1r ki emrediyor veya bir 
kotiiliiktiir ki yasa:khyor. Onun s1fatlanmn en onemlilerinden ve bii
yiiklerind~n birisi de onu, tek ve ortag1 olmayan Allah'a ibadetle em
retmek ve O'ndan ba§kasma ibadetten nehyetmek iizere gondermi§ ol
masidir. Nitekim ondan onceki •biitiin peygamberler de bununla gon
derilmi§lerdir. Allah Teala bir ayette §oyle buyurur: ((Andolsun ki her 
iimmete : Allah'a ibadet edin ve putlardan kagmm, diye peygamberle·r 
gondermi§izdir.n (Nahl 36). 

imam Ahmed der ki: Bize Ebu Amir el-Akadi Abdiilmelik Ibn 
Amr'm ... Ebu Humeyd ve Ebu Esid (R. Anhiima) dan rivayetlerine go
re, Allah Rasulii (s.a.) §6yle buyurmm~tur : Benden kalblerinizin tam-
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yacag1, derilerinizirt ve tiiylerinizin yumu§akhk bulacag1 ve kendinize 
yakm hissedeceginiz 'bir soz i§ittiginiz zaman muhakkak ben, o soze en 
lay1k olammz1m. Kalblerinizin ho§lanmayacag1, deri ve tiiylerinizin ur
perecegi (diken diken olacag1) ve sizden uzak bulacagm1z bir soz i§it
tiginizde bilin ki; o, 'soze en uzagm1z benim. Bu hadisin isnadl ceyyid 
olup kitab sahi·blerinden hi~ birisi bunu tahric etmemi§lerdir. Yine 
imam Ahmed der ki : Bize Ebu Muaviye'nin ... Ali (r.a.)den rlvayetine 
gore; o, §6yle de~tir : Size Allah Rasulii (s.a.)nden bir hadis rivayet 
edildigi zaman; onunla Allah Rasulii'niin en ~ok hidayete ula§tmcl (ve 
hidayet iizere) oldugunu (insanlann) en kolay ve yumu§agl oldugunu 
ve en ~ok sakmam oldugunu anlarsm1z. imam Ahmed hadisi Yahya ibn 
Said kanahyla da ... Hz. Ali'den rivayet etmi§tir. 

<(Temiz §eylevi helal k1lar, murdar §eyleri de haram eder.n Ken
dilerine haram kllml§ olduklan; be§incisi di§i olmak iizere be§ batm 
doguran develeri, di§i adak develerini, on batm dogurmu§ develeri, on 
batm dolleyen erkek develeri ve benzerlerini onlara helal kllar. Onlar, 
bu i§leriyle dinlerini kendilerine daraltmi§lardl. Murdar §eyleri de on
lara haram k1Iar. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha der ki: 

. Domuz eti ve faiz gibi §eyleri, Allah'm haram kllmi§ oldugu yiyecekler
den helal sayd1klan haramlan. Alimlerden birisi §Oyle diyor : Allah'm 
helal k1lm1§ oldugu her §ey; temizdir, bedene ve dine faydahdir. Haram 
k1lm1§ oldugu her §ey ise murdard1r, bedene ve dine zararhd1r. Husiin 
ve kubuh'un akllla 'bilinecegini s6yleyenler bu ayete dayanmaktadirlar. 
Bu gorii§te olanlara, gerekli olan cevablar verilmi§tir. Yine bu ayeti de
lil getirerek alimlerden bazilan, haram ya da helal olduguna dair hak
kmda nass bulunmayan §eylerin helal k1Immas1 i~in bolluk ve geni§lik 
halinde araplann temiz bulmalanm; haram k1lma hususunda ise yine 
onlarm ~irkin ve murdar bulmalanm, esas kabul etmi§lerdir. Bu hu
siista ~ok §eyler soylenmi§tir. 

«Onlann ag1r yiiklerini ve iizerlerindeki baglan, zincirleri indirir.n 
Muhakkak ki o; miisamaha ve kolayhk getirmi§tir. Muhtelif kanallar
dan Allah Rasillii'ndan rivayet edilen bir hadiste o: Miisamahakar Ha
nif dini ile gonderildim, buyurmu§ ve Yemen'e gonderdigi emirleri Mu
az ve Ebu MU.Sa el-E§'ari'ye : Mujdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, :lmlay
la§tlnmz, zorla§tlrmaymiz. Birbirinize itaat ediniz, ihtilMa dii§meyi
niz, huyurmu§tur. Onun sahabelerinden Ebu Berze el-Eslemi §Oyle der : 
Allah Rasulii (s.a .) ile arkada§hk yaptlm (beraber bulundum, sohbet 
cttim). Ve onun kolayla§tlrmasma §ahid oldum. Bizden onceki iimmet
lerin §eriatlan; kendilerine daraltllm1§t1; zorla§tlnlml§tl. Allah Teala 
bu iimmetin i§lerini geni§letmi§ ve ikolayla§tlrmi§tlr. Bu sebepledir ki 
Allah Rasulii (s.a.) : SOylemedigi veya yapmadlg1 siirece; Allah Teala, 
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ti.mmetimin gonilllerinden ge~irdiklerini bagl§larnl§tlr. Urnmetimden 
hata, unutma ve yapmaya zorland1klan §eylerin giinahlan kaldmlmi§
tlr, 'buyurmu§tur. Yine bu sebepledir ki Allah Teala; bu iimmete §Ciyle 
demelerini ogiitlemi§tir : (('Ey Rab'b1m1z; unuttuk veya yamld1ysak so
rumlu tutma bizi. Ey Rabb1m1z; bizden oncekilere yiikledigin gibi bize 
de ag1r yiik yiikleme. Ey Ra'bb1m1z; bize giiciimiiziin yetmeyecegini yiik
leme. Affet bizi, bagi§la 'bizi. Sen Mevlamlz.'nn. Kafirler gti.nlhuna kar
§1 yard1m et bi'ze.» (Bakara, 286). Miislim'in Sahih'inde rivayet edilen 
bir hadiste, Allah Teala!nm buradaki he·r istegin aka'binde : ·Oylece yap
tim; oylece yaptlm, buyurdugu kaydedilrni§tir. 

((i§te ona iman edenler, onu ta'zim edenler, ona yard1m edenler ve 
onunla bidikte (insanlara teblig etmek iizere) indirilen mlra (Kur'an 
ve vahye) tabi olanlar; i§te onlar, (diinyada ve ahirette) felaha eren
lerin ta kendileridir. » 

158 - De ki : Ey insanlar; ben gen;ekten goklerin ve 
yerin mulku kendisinin olan, O'ndan ba~ka hic;bir tann 
bulunmayan, hem dirilten, hem olduren Allah'In hepiniz 
ic;in gonderdigi peygamberiyim. ~u halde Allah' ave O'nun 
ummi peygamberi olan elc;isine inan1n: -Ki o da Allah'a 
ve O'nun sozlerine inanmaktad1r- ve ona uyun ki hida
yete eresiniz. 

Biitiin insanli~n Peygamberi 

Allah Teala peygamberi ve el~isi Muhammed (s.a.)e hitaben bu
yuruyor ki: Ey Muh,ammed; de ki: Ey insanlar; -'bu; k1zllderiliye, 
zenciye, araba, aceme hitabd1r- Allah'm hepiniz i~in gonderdigi pey
gamberiyim. Onun, peygamberlerin sonuncusu olmas1 ve biitiin insan
lara gonderilmi§ olmas1 §eref ve biiy;tikl iigundendir. Nitekim Allah Te
ala, emsali ~ok olan diger ayetlerde §6yle buyurur : ((De ki : Benimle 
sizin aramzda Allah §ahiddir. Bu Kur'an bana; si?:i·,·d.e ula§tlg1 kimse-
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leri de uyarmam ic;in vahyolundu.» (En' am 19), <<Herhangi bir gi.iruh 
onu inkar ederse, onun varacag1 yer ate§tir.» (Hud 17), «Kendilerine 
kitab verilenlere ve kitabs1z i.immilere : Siz de islam oldunuz rim? de. 
Eger islam olurlarsa, dagru yola girmi§lerdir. ~ayet yi.iz c;evirirlerse sa
na yalmz teblig etmek di.i§er. (Al-i imran, 20). Bu husustaki hadisler 
de sayilamayacak kadar c;oktur. islam dininden zan1ri olarak anla§Il
maktadir ki Hz. Peygamber, bi.iti.in insanlara Allah'm elc;isidir. 

Bu ayetin tefsirinde Buhari -Allah ana rahmet eylesin- der ki : 
Bize Abdullah'm ... Ebu Derda'dan rivayetine gore; a, §Oyle der~ : 
Ebu'bekir ve Orner (R. Anhi.ima) arasmda bir kanu§ma olmu§tu. Ebu
bekir, Omer'e kiZffil§ ve Orner de k1zarak ondan aynlmi§tl. Kendisini 
bagl§lamasml dilemek i.izere Ebubekir pe§inden ka§ffiU§ ancak bunu 
yapamadan Orner kap1y1 anun yi.izi.ine kapatnn§tl. Ebubekir Allah Ra
suli.i (s.a.)ne ,geldi. -Ebu Derda der ki: Biz de Allah Rasuli.i (s.a .)ni.in 
yarundayd1k.- Allah Rasuli.i (s.a .) : Arkada§Imz ofkelenmi§ ve klzmi§
tir, 'buyurdular. Orner; yaptlgma pi§man olup geldi, selam verdi, Allah 
Rasuli.i (s.a.)ni.in yanma oturup olay1 Allah Rasllli.i (s.a .)ne anlattl. 
Ebu Derda der ki: Allah Rasuli.i (s.a.) k1zmca Ebubekir §i:iyle demeye 
b~lad1: Ey Allah'm elc;isi, AUah'a yemin olsun ki, ben haks1zd1m. Al
lah Rasuli.i (s.a .) §Oyle ·buyurdular: Arkad~rm1 bana b1rak1r miSimz? 
Ben : Ey insanlar; ben, Allah'm hepiniz ic;in gonderdir;i peygamberi
yim, dedim. Siz : Yalan soyledin, dediniz. Ebubekir ise : Dagru soyle
din, dedi. Hadisi, sadece Buhari rivayet etrni§tir. 

imam Ahmed der ki : Bize Abdi.issamed'in .. . i'bn Abbas'tan riva
yetine gore; Allah Rasuli.i (s.a.) §oyle buyurmw~tur : Ogi.inerek soyle
miyorum, hic;.bir peygam1bere verilmeyen be§ §ey bana verildi : Klrml
Zl ve siyah 'bi.iti.in insanlara gonderildim. Bir ayhk yoldan korku ile yar
dlm alundum. Benden once hie; kimseye helal kllmmami§ken ganimet
ler bana helal k1lmd1. Yeryi.izi.i benim ic;in mescid ve temiz k1lmd1. Ba
na §~aat verildi de onu i.immetime saklad1m. ~efaat Allah'a §irk kO§
mayanlar ic;in olacaktlr. Bu hadisin isnad1 ceyyiddir, ancak Buhari ve 
Mi.islim tahric etmerni§lerdir. Yine imam Ahmed der ki : Bize Kutey
be Tim Said'in ... Amr itbn ~uayb'dan; anun 'babasmdan, onun da dede
sinden r~vayetine gore, Allah Rasuli.i (s.a.) Tebuk gazvesi y1h, gece kal
klp namaz k1lm1§ ve asha·bmdan 'baz1lan onu karumak i.izere arkasm
da taplanmi§lax. Namaz1 k1ld1ktan sonra onlara donmii§ ve §oyle bu
yurmu§ : Benden once hie; kimseye verilmemi§ alan be§ §ey bu gece 
bana ·verildi: Benden once peygamber sadece kavmine gonderilirken; 
ben, bi.iti.in insanlara gonderildim. Di.i§man i.izerine karku ile yard1m 
alundum. Benimle onlarm a:rasmda bir ayhk yol dahi olsa benden kor
kuyla dolarlar. Bana ganimetler helal k1lmd1 da onlan yiyarum. Ben-

( 

t 
1 

l 
( 

c 
r 
( 

r 
:t 
s 
1: 
1; 
y 
Il 

z 
y 
( 
0 

Sl 

r 

E 
Zl 

k 
0. 

t l 
0: 
d 
s 
d 
le 
d: 
B 
ir 



A'ril.f, 158) HADiSLERLE KUR'AN-I KERi.M TEFSiRi 3105 

den once'kiler onu yemezler veya yakarlard1. Yeryil.zil. bana mescid ve 
temiz kllmd1. Namaz bana nerede 'kavu§ursa (oray1) dil.zeltir ve namaz 
kllanm. Benden oncekiler, bunu bil.yil.k goril.rler ve sadece mabedlerde 
ilbadet ederlerdi. Be'§incisine gelince; bana : iste, denildi. Muhakbk ki 
her peygamber istemi:§tir. Ben ise istegimi k1yamet .gil.nil.ne b1raktlm. 
0, sizin i~in ve Allah'tan ha§ka ilah olmadl~na §ehadet edenler ic;in
dir. Bu hadisin de isnad1 ceyyid ve kuvvetlidir, Buhari ve Mil.slim tah
ric etme~lerdir. Yine imam Ahmed der ki : Bize Muhammed ibn 
Ca'fer'in ... Ebu MU.sa el-E§'ari'den, onun da Allah Rasulil. (s.a .)nden 
rivayetine gore; o, §oyle buyurmu§tur: Benim ummetimden veya ya
hudilerden veya huistiyanlardan kim, beni i§itir de 'bana iman etmez
se; cennete giremez. Bu hadis ba§ka bir kanaldan olmak il.zere Mil.s
lim'in Sahih'inde E'bu Musa el-E§'ari'den rivayet edilmi§tir. Bunda Al
la.h RasUlil. (s.a.) '§oyle buyurur: Nefsim kudret elinde olan (Allah) a 
yemin ederim ki; bu il.mmetten ylili11<1i ve hiristiyan beni ~itir de ba
na iman etmez.se mutlaka cehenrieme girer. imam Ahmed der ki: Bi
ze Hasan'm ... Ebu Hil.reyre'den, onun da Allah Rasulil. (s.a.)nden riva
yetine gore; RasUlullah §oyle buyurmu§tur: Nefsim kudret elinde olan 
(Allah) a yemin ederim ki; bu il.mmetten ister yahudi ister hiris-tiyan 
olsun her kim beni i:§itir, sonra Q_ana gonderilene iman etmeyerek olil.r
se; muhakkak cehennem ashabmdan olur. Hadisi sadece imam Ahmed 
rivayet ertmi§tir. 

imam Ahmed der ki: Bize Hil.seyn ibn Muhammed'in ... Ebu Mu
sa (r.a.)dan rivayetine gore; Allah Rasulil. (s.a.) §Oyle buyurmu§tur: 
Bana 'be§ §ey verildi: Kmmz1 ve siyah (deriliye) gonderildim. Yeryil.
zil. bana mescid ve temiz kllmd1. Ganimetler, benden oncekilere helal 
kllmmami§ken bana helal k1llnd1. Bir ayllk yoldan korku ile yard1m 
olundum. Bana §efaat •verildi. f?efaat istememi§ hic;'bir peygamber yak
tur. Ben, §efaatimi il.l;llmetirnden Allah'a hi~bir §eyi ortak ko§maks1zm 
olenler ic;in saklad1m. iBu hadisin de isnad1 sahihtir. Ancak tahric edil
digini gormedim. Allah en iyisini 'bilir. Bu hadis, Buhari ve Mil.slim'in 
Sahih'lerinde de C!llbir ibn A'bdullah'dan rivayetle mevcuddur. Bu ha
diste Allah Rasulil. (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Benden once, peygamber
lerden hi~ birisine verilmemi§ olan be§ §ey bana verildi: Bir ayhk yol
dan kol1ku ile yard1m oiundum. Yeryil.zil. bana mescid ve temiz k1hnd1. 
Bana §efa.at verildi. Her peygam'ber, kavmine gonderilirken ben bil.til.n 
insanlara gonderildim. 

«Goklerin ve yerin mil.lkil. kendisinin 'olan, O'ndan 'ba§ka hic;'bir 
tanr1 'bulunmayan, hem dirilten, hem oldil.ren» kism( <<.Allah'm pey
gamberiyim.» kiSmmdaki lafza-i celal'in s1fatland1r. Yani beni gonde-

Tefsir, C. VI F . 195 
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ren; her §eYin yarruticiSI, Rabbi, Maliki oland1r. Hukumranllk, diriltme 
ve oldurme O'nun elindedir. HUkum O'nundur. 

«~u halde Allah'a ve O'nun ummi peygamberi olan elc;isine ina
mn.n Hz. Peygamber; once kendisinin Allah'm elc;isi oldugunu haber 
ver~, sonra da kendisine tabi olmalanm ve iman etmelerini emret
~tir. «Ummi peygambern ki eski kitablarda (gec;mi§ semavi kita'blar
cta) size o mujdelenmi§ ve onl,arm kita'blarmda bu §ekilde nitelenmi§
tir. Bunun i<;indir ki <(O'nun ummi olan elc;isine inamn ki; o da Allah'a 
ve O'nun sozlerine inanma:ktadir.>> buyurulmu§tur. O'nun ameli, sozu
nu dogrular ve Rrubbmdan kendisine indirilenlere once bizzat kendisi 
iman eder. «Ona uyun (yoluna .girin ve izini ta'kib edin) ki hidayete 
(dogru yola) eres'iniZ.>> 

~5}\ 0,;"' .... ~\ \ <} ·......-~-:'' "(-' ·-== ~; 
~ y ~ ~ ..:r') J.J.Lt> .. ~IS _y --!..J .., 

159 - Musa'nm kavminden bir topluluk da vard1r ki; 
ir~ad ederler ve onunla hiikmederler. 

Allah Teala burada, israilogullarmdan hakka tahi olan ve onunla 
hukmeden bir grup oldugunu haber veriyor. Nitekim 'ba§ka ayetlerde 
de §oyle buyurmaktad1r: «Kitab ehlinden secdeye vararak geceleri Al
lah'm ayetlerini okuyup cturan bir topluluk vard1r.n (Al-i imran, 113), 
«Ehl-i kita'b'dan oyleleri vatd1r ki; Allah'a, size indirilen ve kendileri
ne indirilrni§ olana, Allah'a hU§U' duyarak inamrla.r. Allah'm ayetleri
ni az 'bir pruhaya degi§rnezler. i§te onlann ecirleri Allah katmdadir. Al
lah, §Uphesiz hesabi c;abuk gorendir.>> (Al-i imran, 199), «Kendilerine 
daha onceden kitrub verdiklerilniz de buna inamrlar. Onlara Kur'an 
okundugu zaman; derler ki : Ona inand1k, dogrusu o, Rabb1nnzdan ge
len gerc;ektir. ~uphesiz biz, daha onceden de muslUman olmu§ kimse
leriz. i§te onlara, sabrettiklerinden otUru ecirleri iki def'a verilir.>> (Ka
sas, 52- 54), <cKendilerine kita'b verdigimiz kimseler, onu hakklyla ti
lavet ederler. i§te ·buna onlar inamrlar.» (Bakara, 121), c(Muhakkak 
ki ondan once 'kendilerine bilgi verilenlere; o, okundugu zaman ylizle
ri listu secdeye kapamrlar. Ve derler ki: Tenzih ederiz Rab'binnzi, Ra'b
brmizm va'di §Uphesiz yerine gelmi§ olacaktlr. Yuzleri listu kapanarak 
aglarlar. Ve bu, onlarm hu§u'unu arttmr.>> (isra, 107- 109). 

Bu ayetin tefsirinde garib bir haber zikreden ibn Cerir der ki : Bi
ze Kas1m'm ... Fbn Cureyc'den rivayetine gore; o, Musa'run kavminden 
bii' topluluk da vardlr ki; halkl ir§ad ederler ve onunla hukmederler.>> 
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--------------- - --------·· ------------- - -
ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: Bana ul~tlgma gore israilogullar, pey
gamberlerini oldurup ktifrettiklerinde; -onlar oniki oymak idiler- bir 
oymak, onlarm yaptlklarmdan uzakl~arak aynld1, ozur diledi ve Allah 
Teala'dan kendileriyle onlann arasm1 ay1rmasim istedi. Allah da on
lara yeryurunde bir yol a~t1. 0 yolda ytirudtiler ve nihayet Qin'in ar
kasmdan ~lktllar. Onlar orada muvahhidler, musliimanlar olarak si
zin k1blenize doniiyorlar. ibn Ciireyc'in naklettigine gore ibn Abbas 
§oyle demi§ : i§te bu, Allah Tea.la'mn : ((Onun ardmdan israilogullan
na dedik ki : Haydin o memlekette siz oturun. Ahiret va'di .geldigi za
man onlan da, sizi de bir araya getiririz.ll (isra, 104) ayetidir. Meryem 
Oglu isa ahireti va'detmi§tir. Yine itbn Ciireyc'in naklett.igine gore; 
ibn Abbas, onlarm bu yolda birbu~uk sene yiiriidiiklerini kaydetmi§tir. 
i•bn Uyeyne'nin Sadaka Ebu'l-I:tiizeyl'den, onun da Siiddi'den rivayeti~ 
ne gore; o, «Mlisa'nm kavminden bir topluluk da vard1r ki; halkl ir§ad 
ederler ve onunla hiikmederler.ll ayeti hakkmda §oyle demi§tir: On• 
lar, oyle bir kavimdir ki; sizinle onlarm arasmda baldan bir nehir var
dlr. 

160_ - Biz onlan on iki oymaga, iimmetlere ay1rd1k. 
Kavmi ondan su istedigi zaman Musa'ya vahyettik ki: 
Asan1 ta$a vur. Ondan on iki p1nar fi$kirdl. Herkes i9ece-
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gi yeri belledi. V e onlann uzerine bul utla golge yaptlk. 
Onlara kudret helvast ve bildircin indirdik. Size nz1k ola
rak verdiklerimizin temiz ve guzel olanlanndan yeyin. 
Onlar bize zulmetmediler, ancak kendilerine zulmediyor
lardi. 

161 - Hani onlara denilmi~ti ki : Su ~ehirde oturun, 
dilediginiz gibi yeyin, i<;:in. <<Hitta» deyin ve kap1s1ndan 
secde ederek girin ki; yanllmalannizi bag1~layalrm. ihsan 
edenlere daha da arttlracag1z. 

162 - i<;:lerinden zulmedenler, kendilerine soylenen 
sozu ba~kas1yla degi~?tirdiler. Biz de onlara, zulmeder ol
duklanndan dolayl gokten azab indirdik. . 

tsrail Oymaklan 

Bu ayetlerin 'tefsiri Bakam suresinde (Baikara, 60) g~mi§ti. 0 su
re Medine'de, bu sure ise Mekke'de nazi! olmU§tUr. Bu ayetin aki§I ile, 
oradakinin arasmdaki farka i§aret etmi§tik. Burada tekrar edilmesi
ne gerek gormiiyoruz. Hamd ve minnet, Allah'a mahsustur. 

163 - Onlara; denizin kiyiSindaki o kasabanm duru
munu sor. Hani onlar, cumartesi guniinu ihlal ederek had
di a~mu~lard1. Zira cumartesi gunleri bahklan siiruyle ge
liyor, cumartesi ta'tili yapmayacaklan giin ise gelmiyor
du. i~te biz, fas1klrk eder olduklan i<;:in onlan boylece im
tihan ediyorduk. 

Deniz KIYIStndaki Kasabada Olanlar 

Buras1 : «Andolsun ki, i<;inizden cumartesi giinii haddi 8.§alllan el
bette bilirsiniz. t§te biz onlara : A§ag1llk maymunlar olun, dedik.>> (Ba-
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kara, 65) ayetinin a~Iklamasi<:hr_ Allah Teala, peygamberi (s.a.)ne hi
taben §oyle buyuruyor: «Onlara denizin kiYISmdaki o kasabamn du
rumunu sor ... » Senin lmzurunda 'bulunan §U yahudilere Allah'm em
rine muhalefet eden ve haddi a§malan, muhalefetleri, hile yoluna sap
malar! yiiziinden Allah'm gazabmm ba§larma aniden iniverdigi arka
da§lannm kiSsaSim sor. Karde§lerinin ve seleflerinin ba§ma gelenin, . 
onlann da 'ba§ma gelmemesi ic;in kitablannda bulmakta olduklari se
nin S1fat1m gizlemekten onlan sakmd1r. Ayette -ad1 gec;en kasaba Eyle'
dir. o, Kulzum denizi klyiSmdachr. Muhammed ibn ishak'm Davud 
ibn Husayn :kanallyla ... ibn Abbas'tan rivayetine gore, o, ccOnlara, de
nizin k:IyiSmdaki o kasa!bamn durumunu sor.n ayeti hakklnda §oyle de
mi~tir: 0, Eyle denilen Medyen ile Tur arasmdaki bir kasabad1r. ikri
me, MiicB.hid, Katade ve Siiddi de bOyle sayler. Kari' Abdullah i1bn Ke
sir: Onun Eyle oldugunu i.§ittik, demi§tir. ibn AlJbas'tan gelen bir ri
vayette ise; bu kasabanm, Medyen oldugu soylenmi§tir. ibn Zeyd; bu 
kasafbamn, Medyen ile Ayniini arasmda Makna admdaki bir kasaba ol
dugunu sayler. 

ccOnlar, cumartesi giiniinii ihlal ederek haddi a§ffil§lardL» 0 gun 
ic;in kendilerine emredilmi§ olan Allah'm emrine muhalefet ederek 
haddi a§ffil§lardi. <<Zira cumartesi giinleri ballklan siiriiyle geliyordu.)) · · 
ibn kbbas'tan naklen Dahhak, ayetteki ( ~;. ) kelimesini «Suyun 
iizerinde goriinerekn §eklinde a~1klarken, yine ibn Abbas'tan rivayet
le Avfi; her yerden, §eklinde ac;1klar. ibn Cerir «Cumartesi ta'tali yap
inayacaklan ·giin ise gelmiyordu. i§te Biz, fas1kl1k eder olduklan ic;in 
onlan boylece imtihan ediyorduk.» ayeti hakkmda §oyle der : Avlan
mamn yasak oldugu giinde ballklan suyun yiiziinde onlara gostermek, 
avlanmanm helal k1hnm1§ oldugu giinde ise bahklan onlara gizlemek 
suretiyle onlan imtihan ediyorduk, deniyorduk. Bu, onlarm Allah'a 
itAatta faslkllk eder olduklarmdan ve Allah'a itAattan c;Ikffil§ olmala- . 
rmdan dolaYidir. Bunlar, oyle bir ka·vim idiler ki, batmi anlam1yla ha
ram i§lemek olan zahiri sebeplere sanlmak suretiyle, Allah'm yasak
lanm ihlal ic;in hile yollanna sapmi§larch. Fakih, imam Ebu Abdul
lah tbn Batta -Allah ona rahmet eylesin- der ki : Bize Ahmed ibn 
Muhammed ibn Miislim'in... Ebu Hiireyre'den rivayetine gore; Allah 
Rasulii (s.a.) §oyle buyurmu§tur: Yahudilerin i§lediklerini siz i§leme
yin. Onlar; Allah'm haramlanm, hilelerin en basidi ve a§ag1hg1 ile he
lal k1lmak istediler. Bu hadisin isn8.d1 ceyyid olup Hatib, hadisin is
nadmdaki Ahmed ibn Muhammed ibn Miislim'i tarihinde (Tarih el
Bagdad) zikrederek, giivenilir oldugunu s6ylemi§tir. isnadmda bulu
nan diger raviler de, me§hur ve sika "Tavilerdir. Benzer bir isnad ile 
Tirmizi, lbirc;'Ok hadisin sahib oldugunu soylemi§tir. 
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164 - Ha.ni, ic;lerinden bir topluluk demi1?ti ki: Al-
- lah'1n kendilerini helak edecegi veya c;etin bir azab ile ce

zalandiracagi bir kavme ne diye ogiit veriyorsunuz? On-· 
lar da: Rabbrn1za kar1?I ma'zeret olsun ve belki sakimr
lar diye, demi~lerdi. 

165 - · Onlar, kendilerine verilen ogiidii unutunca; 
Biz kotiiliikden ·men' edenleri kurtardik, zulmedenleri ise 
fas1khk eder olduklan i<;in 1?iddetli bir azab ile yakaladik. 

166 - Boylece onlar, serke~lik ederek yasak edileni 
yapmakta 1srar edince : A~agll1k maymunlar olun, dedik. 

Allah Teala; bu kas!llba halkmm ii~ gruba aynld1gm1 haber veri
yor : Bir grup - Bakara suresinde ~1kland1g1 gibi- yasag1 i§lemi§, 
cumartesi giinii ballk avlamak iizere hile yoluna saprnl§tl. Bir grup; 
onlan bundan men'edip kendilerinden aynlrm§tl. U~uncii bir grup ise; 
susmu§, haram1 i§lememi§ ama onlan bundan men'etmemi§ti. Fakat 
onlar men'edenlere : «Allah'm kendilerini helak edecegi veya ~etin 
bir azab ile ceza.landlracagl bir kavme ne diye bgiit veriyorsunuz?l) 
derni§lerdi. Onlan bundan ni~in men'ediyorsunuz? Siz de biliyorsunuz 
ki onlar helak o1acak ve Allah'm aza·bma hak kazanrm§ olacaklar. Si
zin onlan men'etmenizin hi~ bir faydas1 yoktur. Men'edenler de onla
ra : uRa1bb1mza kaf§l ma'zeret olsun)) demi§lerdi. Ayetteki ( Jl t.).i- : 

~.J ) kelimesini baz1lan, Bu; Rabb1mza kar§l bir ma'zerettir, anla
mmda olmak iizere merfU' okurken, digerleri mensub olarak okurnu§
lardir. Bu durumda anlam §6yle oluyor : Bunu, · Rabb1ruza kaf§l bir 
ma'zeret olsun diye yap1yoruz. Ralbbm1z, ma'rufu emretme'k ve miin
kerden nehyetmek iizere bizden sbz alml§tl. «Ve belki sakm1rlar.)) Bel-
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ki bizim bu sakmdmnarmzla i~inde bulunduklan durumdan sakm1r, 
onu terkeder tevbe ediciler olarak Allah'a donerler. Tevbe ettikleri za
man ise, Allah tevbelerini kabul eder ve onlara merhamet buyurur. 

Allah Teala buyuruyor ki : <<Onlar, kendilerine verilen ogiidii unu
tup (miinkeri i§leyenler nasihati kabul etmemekte diretince) Biz kotii
liikten men'edenleri kurtard1k. Zulmedip (giinah i§leyenleri) ise fasik
hk eder olduklan i~in §iddetli bir azab ile yakalad1k.» Men'edenlerin 
kurtuldugu ve zulmedenlerin helak1 belirtildigi halde, susanlarm du
rumu 'burada bahsedilmemektedir. Qiinkii ceza; yap1lan i§-in cinsinden-

. dir. Onlar oviilmeyi hak etmediler ki; oviilsiinler, bir giinah i§lemedi
ler ki zemmedilsinler. Bununla beraber imamlar, onlarm helak olan
lardan rm, yo~a kurtulanlardan m1 olduklan hususunda ihtilaf et
mi~lerdir. ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha, ((Hani, i~lerin
den bir topluluk demi§ti ki: Allah'm kendilerini helak edecegi veya 
~etin bir azab ile cezalandlracagl bir kavme ne diye ogiit veriyorsu
nuz?>> ayeti hakkmda §6yle der: Buras1 Mls1r ve Medine arasmda de
niz k1y1smda bir kasabadlr. Oraya Eyle denirdi. Cumartesi giinlerinde 
Allah .. Teala bahklan onlara haram kllml§tl. Cumartesi giinleri ge
~ince bahklara gii~ yetiremezlerdi. Allah'm diledigi kadar bu halde de
vam ettiler. Sonra onlardan bir topluluk, cumartesi giinleri ballklan 
avlad1lar. Bir topluluk onlan men'ederek : Allah Teala cumartesi gii
niinde size avlanmay1 hara"m kllilll§ken mi a·vlamyorsunuz? demi§ler. 
Ancak onlar, azgmhk ve isyanlarmda daha da ileri gitmi§ledir. Diger 
bir toplnluk onlan men'etmeye b~lami§tl. Bu durum uzaYlp gidince, 
men'edenlerden bir topluluk : ccBiliyorsunuz ki bunlar, uzerlerine aza
bm hak oldugu bir kavimdir. Allah'm kendilerini helak edecegi bir 
kavme ne diye ogiit veriyorsunuz?>> dediler. Bunlar, Allah ic;:in kizma
da diger topluluktan daha §iddetH idiler. Kendilerine bu soz soyle
nenler: ((Rabb1mza kar§l bir ma'zeret olsun ve belki sak1mrlar diye.>> 
demi'§lerdi. Bu topluluktan herbiri men'etmekteydiler. Haram1 i§le
yenlere Allah'm gazab1 vuku buldugunda hem c<Allah'm kendilerini 
hela.k edecegi bir ka:vme ne diye ogut veriyorsunuz?» diyenler ve hem 
de ((Rabb1mza kar§l ma'zeret olsun diye» diyenler kurtulmu§ ve Al
lah Teala 'ballklan avlayan giinahkarlan hela.k edip maymunlar hali
ne .getirmi§tir. Buna yakm ifadelerle Avfi de hadisi ibn Ahbas'tan ri
vayet etmi.~tir. Hammad ibn Zeyd de Davud ibn el-Husayn'dan ... Ibn 
Abbas'm «Hani ic;:lerinden bir topluluk demi§ti ki: Allah'm kendileri
ni hela.k edecegi veya ~etin bir azab ile cezaland1racagi bir ka vme ne 
diye ogiit veriyorsunuz?>> ayeti hakkmda §Oyle dedigini nakleder: Al
lah'm kendilerini hela.k edecegi hir kavme ne diye ogiit veriyorsunuz? 
diyenlerin kurtulup kurtulma<ilgm1 bilmiyorum. ikrime der ki : Bunu 
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· sorll§turmaya devam ettim ve nihayet ogrend1m ki; onlar da kurtul
mu§lardir. Bunun iizerine ibn Aljjbas, bana .bir hulle •giydirdi. 

Abdiirrezzak der ki : Bize ibn Ciireyc'in bir adamdan, onun da 
ikrime'den rivayetine gare; o, §6yle anlatlyor : Bir giin ibn Abbas'a 
vard1m. Aghyordu. Bir de ·bakt1m mushaf kucagmda. Yakla§maktan 
sakmd1m. Bir miiddet tereddiitten sonra ilerledim, oturdum ve : Al
lah beni sana feda etsin; Ey Ebu Abbas, sem aglatan nedir? dedim. 
~u yapraklar dedi. Bir de bakt1m ki, o A'raf suresini okuyor. Eyle'yi 
biliyor musun? diye sordu. Evet,.dedim. ~oyle anlattl: Orada yahudi
lerden bir mahalle (kabile) vard1. Cumartesi giinii onlara bahklar 
gonderilir, sonra kaybolurdu. Ancak suya dalma'k suretiyle, zorluk ve 
§iddetli zahmetten sonra bahk bulahiHyorlardl. Cumartesi giinii bahk
lar onlara beyaz, etli ve hamileymi§ gibi §i§man olarak stiriiyle gelir, 
yanlar~nda birbirlerinin s1rtlar1 kannlanna dokunurdu. Onlar bir stire 
boyle devam ettiler. Sonra §eytan .gelip onlara §oyle f1S1ldad1 : Siz sadece 
cumarte.si giinti onlan yemekten men'olundunuz. Cumartesi giinleri 
onlan aim ve ha§ka gtinlerde yeyin. Onlardan bir topluluk bunu yaptl. 
Bir topluluk ise: Siz cumartesi gtinti hem onu yemekten, hem almak
tan ve hem de avlamaktan men'olundunuz, dediler. Onlar bu halde 
iken bir sonraki _ cum'a geldi. Bir topluluk, ~ocuklan ve kadmlanyla 
birlikte gitti. Bir topluluk sag tarafa aynhp uzakla§tl. Diger bir top
luluk da sol tarafa aynhp sustu. Sagdakiler: Yaz1klar olsun size. Al
lah'tan korkun. Allah Teala, sizin . Allah'm cezasma ma'ruz kalmamz
dan sizi men'etmi§tir, dediler. Soldakiler ise : «Allah'm kendilerini he
lak edecegi veya ~etin bir azab ile cezaland1racagi bir ka vme ne diye 
ogtit veriyorsunuz?» dediler. Sagdakiler : «Rabbm1za 'kar§l ma'zeret 
olsun ve belki saklmrlar diye» dediler. Onlarm bu ~i b1rakmalan mu
sibete dugar kalmalanndan ve helak almalarmdan bize daha sevimli
dir. Eger vazge~mezlerse, bu Rahb1mza kar§l bir ma'zeret alur, dedi
ler. Onlar, gtinah i§lemeye devam ettiler. Sagdakiler §oyle dediler : 
«Ey Allah dti§manlan; bu gece biz §ehrinizde sizinle birlikte gecele
meyecegiz. Allah'a yemin alsun ki; sabaha. ~1kt1gm1zda Allah Tea.la; 
ya sizi yere batlracak, ya sizi atacak veya katmdan hir aza'bla ceza
landlracak. Sabah olunca, kapllanm ~al1p seslendiler. Kendilerine ce
vab verilmedi. Bir merdiven kayup §ehrin duvarlanna bir adam ~i

kardilar. Bu adam anlara dontip: Ey Allah'm kullan; ibunlar may
munlar. Allah'a yemin olsun ki k1vr1m k1vnm kuyruklan var dedi. 
A\!lP girdiler. Maymunlar; insanlardan alan yak1nlanm ve akra!bala
rnu tamd1lar, insa.nlar ise maymun alan yakmlanri1 tammadllar. May
munlar, insanlardan alan yak1nlanna gelip el!biselerini koklamaya ve 
aglamaya ba§ladllar. Onlar; sizi bundan men'etmedik mi diyorlad1, 
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maymunlar da ba§lanyla; evet, i§areti yap1yorlard1. Sonra i'bn Abbas: 
«Onlar, kendilerine ver:ilen ogudii unutunca; Biz, kotiiltikten men'e
denleri kurtardlk, zulmedenleri ise §iddetli bir azab ile yakaladlk.» 
ayetini okuyup §oyle devam etti : Goriiyorum ki; men'edenler kurtul
dular. Digerleri ise zikredilmemi§. Biz, ho§lanmadigimiz §eyleri g6rti
yoruz da onlar hakkmda bir §ey soylemiyoruz. ikrime der ki : Allah 
beni sana feda etsin. Gormiiyor musun? Onlar, digerlerinin i~inde bu
lundugu durumu ho§gormemi§, onlara muhalefet etmi§ ve: <<Allah'm 
kendilerini helak edecegi 'bir kavme ne diye ogiit veriyorsunuz?» de
rni§ler, dedim. Emretti de 'bana iki kahn elbise giydirildi. Mticahid de 
ibn Abbas'tan bu hadisi rivayet etmi§tir. 

rbn Cerir der ki : Bize Yunus'un... ibn Ruman'dan rivayetine 
gore; o, «Cumartesi giinleri ballklan siiriiyle geliyor, cumartesi tatili 
yapmayacaklan giin ise gelmiyordU.» ayeti hakkmda §Oyle demi§tir: 
Cumartesi giinii bahklar onlara geliyor, ak§am olunca da gidiyor ve 
diger cumartesi giiniine kadar hi~ gorunmiiyorlard1. Bu sebeble lbir 
adam, bir ip ve bir kaz1k getirdi. Cumartesi gunu suyun i~inde bir 
ballk baghyor ve pazar ak§ami oldugunda onu allp klzart1yordu. in
sanlar koku:mnu ahp ona geldiler ve bunu kendisine sordular da in
kar etti. Onlar sonnakta devam edince; dogrusu bu, bizim bulmu§ ol
dugumuz bir bahk derisidir, dedi. Diger cumartesi olunca yine ayru
Slru yaptl. - Bilmiyorum belki de iki bahk baglad1 demi§ti- Pazar 
ak§ami olunca; onu ald1 ve k1zartt1. Kokuyu ald1lar, geldiler ve sordu
lar. Onlara : isteseydiniz siz de benim yapt1g1m gibi yapardm1z, dedi. 
Onlar; kendisine ne yaptm? diye sordular, o da yaptlgm1 onlara ha
ber verdi. Onlar da onun gibi yaptllar. Nihayet bu §ekildeki davraru§ 
c;ogald1. ~ehirlerinin kenannda bir dl§ mahalle vard1. Kapllanru onla
ra kal'§l kapatlrlardl. Ytizlerinin degi§tirilmesi azab1 onlara geldigm
de; c;evrelerindek'i. koffi§ulan, bazt ihtiya~lanru istemek iizere sabah
leyin onlara gittiklerinde §ehrin iizerlerine kapah oldugunu g6rdiller. 
Seslendiler. Kendilerine cevab verilmedi. Duvarlara . t1nnandilar, bir 
de ne gorsunler, onlar maymun olmu§lar. Maymunlar, daha onceden 
tarud1klarma yakla§IP siirttinmeye 'ba§ladilar. 

Bu kasabarun haberleri hakkmda varid alan hadisleri, Bakara su-. 
resinde (Bakara, 60) venni§tik. Onlan yeterli goriiyoruz. Hamd ve 
minnet, Allah'a mahsustur. 

ikinci bir gorii§ ise, susanlarm helak oldugu §eklindedir. Muham
med ibn ishak der k:i: Davud ibn Husayn'm ikrime'den, onun Rm Ab
bas'tan rivayetine gore; o, §oyle dem:i§tir : Cumartesi gunu bid'at i§
lediler de 'bu se'beple azaha du~ar vldular. 0 giin rbahklar, onlara ha
ram kilmmi§tl. Cumartesi giinii olunca, ballklar oniara siiriiyle gelir 
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ve denizde bakl§Irlardl. Cumartesi sona erince, .bahklar gider ve gele
cek cumartesiye kadar goriilmezdi. Bu hal Allah'm diledigi kadar de
vam etti. Sonra onlardan 'birisi bir bahg1 ald1, burnundan yakalad1, 
sonra onun i~in sahilde bir kaz1k ~ak1p onu baglaru ve suyun i~inde 
b1rakt1. Ertesi gun olunca ald1, k1zartt1 ve yedi. 0 boyle yaparken, on
Jar ·bakl§Iyorlar onu sakmd1rm1yorJar ve i~Jerinden hi~ birisi onu bun
dan men'etmiyordu. Sadece onJardan bir grup bu adam1 men'etmi§ti. 
Sonra bu durum ~ar§IJarda a~1kland1 da a~1k~a yapllmaya b8.§JandL 
Bir grup onJan men'edenlere : «Allah'm kendilerini heJa.k edecegi veya 
\!etin bir azab ile cezalandiracagl bir kavme ne diye ogiit ve'fiyorsu
nuz? >> demi§, onJar da : «Rabb1ruza kar§l (onJarm amellerine ki.Zdl~

miza dair) ma'zeret olsun ve ·belki saklrurJar diye, demi§lerdi.» , «On
Jar kendilerine verilen ogudii unutunca; 8.§ag1hk maym"l:llllar olun, 
dedik.>> ayetleri hakkmda ibn Abbas §Oyle demi§tir: OnJar, ii~ gruba 
ayrllmi§tl : U~te biri men'etmi§, u~te biri <c.Allah'm kendilerini helak 
edecegi. bir kavme ne diye ogiit veriyorsunuz?» demi§, ii~te biri ise; 
bu su9u i§JeyenJerden olmu§tU. Sadece men'edenler kurtulmu§ diger
leri ise helak olmu§tur. Bu hadisin :tbn AlJbas'tan nvayetinde isnaru 
ceyyidir. Fakat susanlann da kurtulduguna dair ik'fime'nin soziine 
donmek da;ha evlad1r. Zira onJann durumu, bundan sonra a91khga 
kavu§mU§tur. En dogrusunu Allah bilir. «Zulmedenleri ise §iddetli bir 
azab ile yakaJadlk.» ayetinin mefhfun-u muhalifi bunlar di§mda ka
lanlarm kurtulduguna delalet eder ( ~ ) kelimesinde pek ~ok 
k1raet vard1r. Miicahid'e gore bu ·kelime bir riva.yete gore §iddetli, bir 
rivayet gore; elim manasmad1r. Katade ise; ac1 verici, diye mana ver
mi§tir. Hepsi de bi:r'birine yakm anlamlard1r. ( u;...l.:. ) kelimesi ise; 
horlanmi§, hakir kllmffil§ ve kii~iiltiilmii§ anlamlanna gelir. 

167 - Hani Rabb1n; onlan k1yamet gunfule kadar 
azab1n en kotusune ugratacak olanlan, muhakkak gon
derecegini ilan etmi~ti. $U.phe~iz ki Rabb1n; cezay1 c;:a.buk 
verendir. Ve muhakak ki 0, Gafur'dur, Rahim'dir. 

- I f_ 
Ayetteki ( ~' ) kelimesi; Miicahid'in soyledigine gore, bildir-

·me anlammdad1r. Digerleri ise bunun emretme anlammda oldugunu 
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soylemi§tir. Sozdeki ifade giiciinde, bu laf1zdan dolayi bir yemin anla~ 
nn vard1r. DolayiSiyla hemen arkasmdan gelen «Muhakkak gondere
cegini ilan etmi§ti.>> k1smmm ba§ma te'kid lam1 gelmi§tir. <<Hani Rab
bm; onlar1 (Yahudileri) k1yamet giintine kadar (isyanlan, Allah'm 
emirlerine ve §eriatma muhalefetleri, haramlan i§lemeleri ve hile yol
larma sapmalan .sebebiyle) azab1n en kottistine ugratacak olanlan 
muhakkak gonderecegini ilan etmi§ii.» 

Hz. Musa'nm onlara; yedi sene --bir rivayete gore onti~ sene
harac koydugu .soylenir. Harac1 ilk koyan o, olmu§tur. Daha sonra Yu
nan, Kti§tani ve Keldani krallanmn, sonra hlristiyanlarm bask1s1, ga
Hbiyeti ve htiktimranhg1 altmda ezilmi§ler, zelil kilmmi§lar, kendile
rinden cizye ve harac almmi§tlr. Sonra islam ve Muhammed (s.a.) 
gelmi§, bu sefer onun htikfunran!Igl ve zimmetine girerek harac ve ciz
ye vermi§lerdir. Bu ayetin tefsirinde Avfi, ibn A'bbas'm: Bu; miskin
lik, yoksulluk ve kendilerinden cizye almmad1r, dedigini nakleder. 
Yine ibn Abbas'tan rivayetle Ali ibn Ebu Talha §6yle der: Bu, cizye
dir. Onlar1 azabm en kottistine ugratacak olanlar da, Muhammed 
(s.a.) ve k1yamet giiniine kadar onun timmetidir. Said ibn Ctibeyr, ibn 
Ctireyc, Stiddi ve Katade de boyle soylemi§lerdir. Abdtirrezzak, Ma'mer 
kanahyla ... Said ibn el-Miiseyyeb'in §6yle dedigini rivayet eder: Ciz
ye almak tizere Nabatilerin gonderilmesi daha uygundur. Ben de de. 
rim ki : Son olarak onlar; Deccal'in yal"(hmcllan olarak ~1kacaklar ve 
mtisliimanlar Meryem Oglu !sa (a.s.) ile berabet onlan oldtirecekler
d'.ir. Bu, ahir zamandad1r. 

«:;;uphesiz ki Ra•bbm (kendisine isyan eden ve §eriatma muhale
fet edenlere) cezayi ~abuk verendir. Ve muhakkak ki O; (kendisine 
tevbe edip donenlere) Gafur'dur, Rahim'dir.» Burada timitsizlik dog
masm diye Allah Tea.Ia rahmetle cezayi birlikte zikretmi§tir. Allah 
Teala, goniiller iim!itle korku arasmda olsunlar diye te§vik ile korkut
mayl beraber zikretmektedir. 
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168 - Biz onlan yeryiiziinde cemaatlara ay1rdlk. i<;
lerinden kjmisi salihlerdi, kimisi de onlardan ~agldlr

lar. Belki donerler ·diye onlan giizellikler ve kotiiliiklerle 
denedik. 

169 - Onlardan sonra kotii kimseler gelip onlann 
yerine ge<;mi~. kitaba varis olmu~lard1. Diinyan1n ge<;ici 
meta'1m ahyorlar ve : ilerde affedilecegiz, diyorlard1. On
lara buna benzer bir meta' gelse onu da ahyorlar. Onlar
dan, Allah'a kar~1 ancak hakkl soyleyeceklerine dair ki
tab iizerine ahd ahnmam1~ m1yd1? Ahiret yurdu, Allah'
tan korkanlar i<;in daha hayrrhd1r. Hala akhmz1 ba~1n1za 
almayacak misiniz? 

170 - · Onlar ki; kitaba srms1k1 sanlrrlar ve namaz1 
dosdogru kilarlar; elbette Biz, 1slah edenlerin miikafatlni 
zayi' etmeyi~. . 

Allah Teala; onlan yeryiiztinde topluluklara, f1rkalara aYJrdigJ.m 
zikrediyor. Nitekim 'b~ka bir ayette ~eyle buyurmaktad1r: «Onun ar
dmdan israilogullarma dedik ki: Haydin, o memlE:kette siz oturun. 
Ahiret va'di geldigi zaman onlan da, sizi de bir araya getiririz.» (Isra, 
104) . 

<<iclerinden kimisi salihlerdir. · (Kimisi de salih olmayan ve) on
dan ~gJ. olanlard1r.» Nitekim cinlet de: «Ger(!ekten, aranuzda salih
ler vard1r, hundan WJagi olanlar da. Biz, turlu turlu yollara (~e§itli 

kollara) aynlml§lZ.» (Cin, 11) demi§lerdir. «Belki donerler diye onla
n giizellikler (bolluk) ve kotiiluklerle (§iddet, darhk ve korkuyla, mu
srbetle) denedik. Onlardan sonra kotu kimseler gelip onlann yerine 
ge<;mi§, kitaba varis olmu§lardl. DO.nyamn ge<;ici meta'1m ahyorlar 
ve : Iletde affedilecegiz, diyorlardl. Onlara 'buna benzer bir meta' gel- · 

A'ra 

se 
sa.li 
ha; 
cel1 
ler; 
yoJ 
lar 
ola 
ya 
be 
ru 
ra 
na 
ha 
§e 
«i 
d~ 

ril 
ol 
b: 
A 
§E 

§( 

d 
d 
d 
b 
r 
Il 

t 
l 
( 

l 



A'raf. 168-170) HADiSLERLE KUR'AN-1 KERiM TEFSiRi 3117 

se onu da ahyorlar.» Allah Teala burada §oyle buyuruyor: ic;lerinde 
salih ve bozu:k ki§ilerin bt:lundugu bu nesilden sonra, kendilerinde 
hayir olmayan diger bir tak1m kimseler geldi ve Tevrat'1 okuyup in
celemeye varis oldular. Miicahid bunlann Hiristiyanlar oldugunu soy
lerse de bundan druha genel olabilir. (CDiinyanm gec;ici meta'm1 ah
yorlar.» Hakk1 yayma yerine diinya hayatmm gec;ici meta'uu ahyor
lar, ilerde tevbe ederiz diye kendilevlni aldatlyorlar tevbeyi devamh 
olarak ileri bir zamana b1raklyorlar. Ne zaman birincisi gibi bir diin
ya meta'1 kendilerine goriinse, hemen ayru hataya dii§iiyorlar. Bu se
beple : (COnlara ·buna benzer bir meta' gelse onu da ahyorlar.» 'buyu
rulmu§tur. Nitekim Said ibn Ciibeyr §6yle der : Giinah i§liyorlar, son
ra bundan Allah'a istigfarda bulunuyorlar. Eger ·bu giinah kar§Ilan
na ~1karsa yine i§liyorlar. «Diinyarun gec;ici meta'1ru ahyorlar.» ayeti 
hakkmda MO.cahid §oyle demi§tir : Bu diinyada onlara gorunen her 
§eyi, helal veya haram olsun ahyorlar ve magfireti temenni ederek: 
«:i:lerde bagl§lanacaftlz.» diyorlad1. Buna benzer bir meta' bulduklarm
da onu da ahyorlar. «Onlardan sonra kotii kimseler gelip onlann ye
rine gec;mi§.» ayeti hakkmda Katade §6yle diyor: Evet, Allah'a yemin 
olsun ki; kotu kimseler peygamberlerinden, rasullerinden sonra kita
ba varis olmU§lar; Allah onlan varis k1lm1§ ve onlardan ahid almi§b. 
Allah Teala ba§ka bir ayette: «Arna onlarm ardmdan namaz1 b1rakan, 
§ehvetlerine uyan bir nesil geldi.n (Meryem, 59) buyururken, ·burada 
§6yle buyuruyor : <<Diinyarun gec;ici meta'm1 ahyorlar ve : ilerde affe
dilecegiz, diyorlad1.» Allah'a kar§l iimitler besliyorlar ve ga!let ic;in
de 'bununla aldamyorlad1. «Onlara, buna benzer bir meta' gelse onu 
da ahyorlar.» Hic;bir §ey onlan digerinden me§g'U.l edip allkoyrnuyor, 
hic;'bir §ey onlan ba§ka bir §eyden men'etmiyordu. Diinyadan kolayla
nna gelen her §eyi yiyorlar ve helal ya da haram olduguna hie; aldir
rruyorla.ch. 

«Onlardan sonra kotii kimseler gelip onlarm yerine .gec;mi§, kita
ba varis olmu§lardl.» ayeti hakkmda Siiddi der ki: israilogullarmm 
hiiktim istemek iizere gittikleri higbir kadi yoktur ki, verecegi hiikiim
de onlardan ~yet almasm. Onlarm hay1rhlan (ileri gelenleri) top
landllar ve bir k1srru diger bir k1smmdan bunu yapmayacaklanna, 
rii§vet almayacaklanna dair s6z ald1. Onlardan bir ki§i, hiikiim iste
meye gittiginde; rii§vet vermeye ba:§lad1. Ona: Sana ne oluyor ki hii
ktimde rii§vet veriyorsun? denildiginde, «tlerde bagi§lanacagim.» di
yordu. Diger israilogullanndan kalanlar, yapt1g1 i§ten dolaYI ona 
ta'nediyorlar, fakat o oldiigiinde veya aynld1gmda rii§vetc;iye ta'ne
denlerden birisini onun yerine gec;iriyorlar ve o da rii§vet ahp veri-
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yordu. Sonra §Oyle diyordu : Digerlerine diinya meta'1 gelse onlar da 
allyor. 

Allah Teala: ((Onlardan Allah'a kar§I ancak hakk1 soyleyecekle
rine ve i~indekileri okuyacaklanna dair kitab iizerine ahd almmann§ 
mtydt?» buyurarak; onlarm kendilerinden kitabdakileli. insanlara 
a~1klay1p gizlemeyeceklerine dair soz almma8ma ragmen yaptlklaruil 
kotiilemektedir. Ba§ka bir ayette §t:iyle buyurur : ((Hani Allah, kendi
lerine kitab verilenlerden: Onu mutlaka insanlara a~tklayacaksmiz, 

gizlemeyeceksi:o.iz, diye soz almt§tl. Onlar ise; bunu arkalanna &.ttllar 
ve az bir degere deg~tiler. Satm aldtklan §ey ne kotiidiir.» (AI-i Im
ran, 187). 

Ibn Ciireyc ((<?nlarcian Allah'a kar§I ancak hakki soyleyecekler:i
ne dair kitab iizerine ahd almmami§ mtydt?» ayeti hakkmda, Ibn Ab
bas'm §oyle dedigini nakleder : Devamh olara:k dondiikleri ve tevbe 
etmedrkleri giinahlanm bagu~lamayi Allah iizerine 'bir vacib gibi ka
bul etmelerinde. 

Allah Teala : «'Ahiret yurdu, Allah'tan korkanlar i~in daha ha
ytrhdtr. Hala akhmz1 ba§Imza almayacak miSimz?» buyurarak, onlan 
bol sevabma nail olmaya te'§vik edip azabmm ba§larma dii§mesinden 
sakmdmyor. Yani nefsinin ar:mlanm terkeden ve Rabbtmn itaatma 
yonelen ve haramlardan sakmanlar i~in; Benihl sevabtm ve Benim ka
tlmda bulunanlar el'bette en hay1rlldtr. ((Hala aklm1z1 ·ba§m1za alma
yacak m1s1mz?>> Benim katlmdakilerin yerine diinyamn ge~ici meta'm1 
alan bu kimselerin kendilerini israftan ve beyinsizlikten ahkoyacak 
ak1llan yok mu? Sonra Allah Teal~. kitabmda yazth oldugu iizere el
~isi Muhammed (s.a.)e tabi olmaya gotiirecek kitaba baglananlan 
overek §6yle buyuruyor : ((Onlar ki kita:ba simsikl sanhr (emirlerine 
uyar, men'ettiklerini terkeder) ve namaz1 dosdogru kllarlar; elbette 
Biz, ISlah edenlerin miikafatmi zayi' etmeyiz.» 

171 - Hani, Biz dag1 iizerlerine golgelik gibi kaldlr
IDI~tlk da, onlar tepelerine dii~ecek sanmi~lardi. Size ver
digimizl 1{uvvet ve metanetle tutun. Ve onda olani dii~ii
niin ki; sakinasiniz. 

A'raf 

tind 
tefsl 
Tur 
es-S 
oa§l 

Abb 
kad1 
Ian 
kent 
rm 
tina 
Nest 

onu 
derr 
nuz 
lah' 
ti. • 
kab 
mi§ 
le,r 
ya 
ba§l 
ti. 
olru 
yur 
nne 
dii§ 
sol 
kalt 
biz2 
bir 
yer 
oku 



A'raf. 171) HADiSLERLE KUR'AN-I KERiM TEFSIRi 3119 
-------------------------------------------------------

Ali ibn Ebu Talha «Hani, Biz dag1 iizerlerine kaldirrm§tlk.» aye
tinde gec;en ( l.:.i.:; ) kelimesini; ibn A'b'bas'm, kaldirrm§tik, §eklinde 
tefsir ettigini sayler. Bu, Allah Teala'mn : «Soz vermelerine kar§Ihk 
Tur dagm1 iizerlerine kaldirdik.'' (Nisa, 154) ayetinin aymd1r. Siifyan 
es-Sevri ise A'me§ kanahyla .. . ibn Aobas'tan rivaye'tle; dag1 onlarm 
oa~lan iizerine meleklerin kaldirdigml, soyler. 

Kas1m ibn Ebu Eyyub der ki: Said ibn Ciibeyr'den, onun da ibn 
Abbas'tan rivayetine gore; o, §6yle de~tir : Sonra MUsa (a.s.) mu
kaddes yerlere degru onlan yiiriitm~, ofkesi dindikten sonra levha
lan alml§ ve Allah Teal'a'mn onlara teblig etmesini emrettigi §eyleri 
kendilerine emretmi§ti. Bu, onlara ag1r geldi. Allah Teala, dag1 onla
rm iizerine golgelik gibi kaldmncaya kadar oralara yakla§maktan im
tina' etmi§lerdi. Dag1, onlarm ·ba§lan tizerine melekler kaldirrm§tl. 
Nesei ibn Abbas'm ·bu sozlerini uzun bir §ekilde rivayet etmi§tir. 

Siineyd ihn Davud'un tefsirinde Haccac ibn Muhammed'den, 
onun da Ebu Bekr ibn Abdullah'dan rivayet ettigine gore; o, §oyle 
demi§tir : Hz. Musa : i§te bu kitabd1r, ic;indekileri kabul ediyor musu
nuz? Muhakkak ki bunlarda, size helal k1lman ve haram k1lman, Al
lah'm size emrettigi ve yasaklad1g1 §eylerin ac;Iklamasi vard1r, demi§
ti. Onlar : ic;indekileri bize ac;1kla. Eger farzlan kolay, hadleri hafifse 
kabul ederiz, demi§lerdi. Hz. Musa : ic;indekilerle onu kabul edin, de
mi§, onlar : Haytr, hadlerinin ve farzlanmn nas1l ve i~iindekilerin ne
ler oldugunu bilmeden kabul etmeyiz, demi§lerdi. Defalarca Hz. Musa'
ya mtiracaat etmi§ler ve Allah Teala da daga yerinden sokiilmesini, 
ba§lan ile gok arasma gelinceye kadar goge yiikselmesini vahyetmi§
ti. Hz. Musa onlara : Rahb1mm soyledigini gormez misiniz? ic;inde 
olanlarla Tevrat'1 kabul etmezlerse §U da~ tizerlerine atacag1m, bu
yuruyor, Hasan el-Basri bana rivayet edip §6yle dedi : Daga 'baktlkla
nnda her birisi sol ka§I tizerine secdeye ytklld1. Sag gozii ile iizerine 
dii§ecek kor'kusuyla daga ·bak1yordu. Bugiin hic;bir yahudi yoktur ki; 
sol ka§I tizerine secde etmesin. Onlar : Bu secde; azabm kendisiyle 
kaldmld1g1 secdedir, diyorlar. Ebu Bekr der ki: Hz. Musa, Allah'm 
bizzat yazd1g1 kitabmm bulundugu levhalan ac;tlgmda; yeryiiziinde 
bir dag, ·bir agac;, bir ta§ kalmadi, hepsi titredi, diye okudu. Bugtin 
yeryiiziinde biiyiik ve ktic;tik hie; bir yahudi yoktur ki iizerine Tevrat 
okunsun da titreyip ba§mi ~allamasm. 

ALTINCI CiLDiN SONU 


